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Aldeia Tupinambá Serra do Padeiro, 30 de março de 2020. 
 
Ao Exmo. Sr. Carlos Martins 
Secretário da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia  
 
 
Desde o dia 20 de março de 2020 definimos controlar o tráfego de pessoas no interior do 
nosso território criando barreiras nas entradas das aldeias como medida de proteção contra a 
pandemia do Covid-19. 
 
Criamos barreiras de fiscalizações em especial nas BA 668 (Buerarema X Una) e BA 669 
(São José da Vitória X Una) que cortam o território Tupinambá.  
 
A ação foi feita com a anuência de várias lideranças comunitárias não indígenas e seguindo 
orientações da Organização Mundial da Saúde e outras autoridades envolvidas no combate a 
pandemia do Covid - 19. 
 
Inflamados e incentivados pelo discurso criminoso do presidente da República Jair 
Bolsonaro, contrário inclusive às orientações do ministro da saúde, Mandetta, agentes da 
Polícia Civil e Militar lotados no município de Buerarema estiveram na barreira, fortemente 
armados para ameaçar as pessoas presentes ali  e prometeram voltar com um contingente 
maior e mais armados para abrir a barreira na força. 
 
Diante desta situação, solicitamos da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e 
Desenvolvimento Social da Bahia a instalação de barreiras de vigilância sanitária para as BA 
668 e 669 para que seja respeitada a garantia física do Povo Tupinambá de Olivença.  
 
Atenciosamente, 
 

 
Agnaldo F. Santos 
Presidente da AITSP 
 
 

 
Rosivaldo Ferreira da Silva - Cacique Babau 
Representando a organização política dos Tupinambá da Serra do Padeiro 
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