
 

 

 

Ofício nº. 016/MUPOIBA/2020 

Salvador - BA, 01 de Setembro de 2020. 

 

Ao Exm. Sr. Fernado Zelada 
Procurador Federal da 6º Câmara em Eunápolis 
 
Ao Exm. Dr. Eliana Peres Torelly de Carvalho 
Procurador Federal Coordenadora da 6º Câmara 
 
Ao Exm. Sr. Carlos Martins 

Secretário de Justiça Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SJDHDS 

 
 
C/c: 
 
Ao Exm. Dr. Felício Pontes 
Procurador Federal da 1º Região 
 
 

 

Excelentíssimo Senhores, 
 

Ao cumprimentá-la cordialmente, aproveito o ensejo para expressar os nossos votos 

de estima e confiança. O Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da 

Bahia – MUPOIBA, na qualidade de Movimento Social Indígena deste Estado, em 

conformidade ao que estabelece o seu Estatuto Social, especialmente ao que tange a 

articulação e unificação da luta dos Povos e Organizações indígenas da Bahia, na 

defesa dos direitos indígenas das 193 comunidades indígenas de toda Bahia das 23 

etnias sendo elas Tupinambá, Pataxó, Pataxó Hãhãhãe, Kiriri, Tuxá, Tumbalalá, Atikum, 

Pakararé, Kaimbé, Pankarú, Pakararú, Xukuru-Kariri, Kariri-Xocó-Fulni-ô, Kapinawá, 

Potiguara, Tapuia, Kambiwá, Funi-ô, Xacriabá, Payaya, Kantaruré, Truká e Tuxi, 

totalizando um contingente de mais 60.000 índios distribuídos em 39 municípios, 

reporto-me as Vossas Excelências sobre a liminar de reiteração de posse expedida pelo 

Juiz federal Pablo Baldivieso de Eunápolis, tal decisão contra a comunidade indígena do 

Povo Pataxó, foi expedida no 20 de agosto do corrente ano. Ocorre que em reunião com 

a Secretário de Justiça Direitos Humanos e Desenvolvimento Social – SJDHDS, 



 

 

 

Secretaria de Segurança Publica, Casa Militar e Superintendência da Policia Federal, 

MUPOIBA e Lideranças do território, ficou acordado o prazo até o dia 03 de Setembro 

para cumprimento da reintegração de posse, mas ocorre que desde de do último dia 29 

de agosto, os suposto proprietários contratara segurança privada alegando que os 

mesmo iriam fazer a segurança da área, ocorre que no dia de hoje um dele um 

conhecido Ex Policial Civil, Victor Hugo que tem um historio de denúncia por parte da 

comunidade em outras áreas de conflitos, na manhã de hoje a comunidade denunciou 

que o referido invadiu a área da comunidade dentro de um carro com vidros escuros e 

ao ser abordado e orientado a não trafegar com os vidros fechados o mesmo segundo a 

comunidade ameaçou as lideranças presentes. 

Polo exposto venho através deste solicitar apoio de Vossas Excelências para 

Instaurar inquérito e solicitar segurança para a comunidade. 

Na certeza de poder contar com total apoio e compreensão de Vossa Senhoria, 

desde já agradecemos pela atenção e parceria de sempre para aprofundar o diálogo, 

concretizar ações efetivas e compor a justiça histórica cabível aos Povos Indígenas na 

Bahia. 

   

Atenciosamente, 

 

      

Kâhu Pataxó – Maicon Santos Soares 

Coordenador Geral do MUPOIBA 

Contato: (73)  9-9946-6590/ 9-8167-9144 - WhatsApp 

E-mail: mupoiba@yahoo.com.br 
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