
Audiência  Pública:  “Proteção  aos  direitos  humanos  –  povos  indígenas  da  comunidade
Encanto da Patioba, de etnia Tupinambá”

Objetivos e participantes
A audiência  teve  como objetivo  discutir  soluções  para  os  principais  problemas  da  comunidade
Encanto da Patioba, de etnia Tupinambá, localizada em Itapebi, sul da Bahia.

Participaram da audiência:
• O defensor regional de Direitos Humanos na Bahia, Vladimir Correia;
• O vice-prefeito de Itapebi, Cláudio Carvalho;
• A Procuradoria Geral do Município, na pessoa de Pedro Souza, representando o Prefeito

Juarez;
• A Coordenação de Política para os Povos Indígenas da Secretaria de Justiça, Direitos

Humanos e Desenvolvimento Social - SJDHDS, na pessoa de Jerry Matalawê;
• O cacique Aruã,  da Federação Indígena das  Nações Pataxó e  Tupinambá do Sul  da

Bahia – FINPAT;
• O representante do Movimento  Unido dos  Povos Indígenas  da Bahia  – MUPOIBA,

Kãhu Pataxó;
• A Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da ALBA, na pessoa de Túlio

Florence, representando a Deputada Neuza Cadore; e
• Representações  municipais  das  Secretarias  Municipais  de  Saúde,  Educação,

Administração,  Câmara  de  Vereadores  e  membros  da  sociedade  civil  e  movimentos
sociais.

Descrição Geral
No dia 11 de dezembro de 2019, aconteceu, na Sede do Sindicato dos Produtores Rurais,
em  Itapebi,  a  audiência  pública  "Aldeia  Encanto  da  Patioba-  uma  história  de  luta  e
resistência  em defesa  do  território".  Os  principais  problemas  relatados  pelos  indígenas
foram a dificuldade de locomoção, os episódios de conflitos com os fazendeiros da região e
a falta de acesso à saúde. Eles alegaram que os donos das propriedades vizinhas vinham
impedindo o acesso deles à aldeia por terra, obrigando-os a pagar R$ 10 reais por travessia
pelo Rio Jequitinhonha.

Destaques
Na audiência pública, o prefeito Juarez Oliveira reconheceu a dificuldade e forneceu aos
indígenas a chave da cancela da estrada que dá acesso à comunidade.
Ademais,  o  secretário  da  pasta  da  saúde,  Sérgio  Murilo,  comprometeu-se  a  vacinar  as
crianças e a retomar o atendimento médico na comunidade.
À tarde, o defensor e lideranças estiveram na sede da Fundação Nacional do Índio (Funai)
em Porto Seguro, distante 120 Km de Itapebi, para tentar articular que a fundação viabilize
a aquisição de uma canoa para uso e transporte dos indígenas. De acordo com Correia, a
fundação tem orçamento para a compra e dará prosseguimento ao pedido. Correia também
sinalizou na reunião que pedirá a retomada e celeridade no processo de demarcação de
terras.


