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Ione Cardoso
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Cecília Goẽy Bertalha
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12 de maio às 11:35 · 

... e a política de extermínio continua...

O Governo da Bahia juntamente com a Prefeitura de Ilhéus estão para implantar aqui próximo ao Território
Tupinambá um hotel para abrigar pessoas doentes por coronavírus (hotel de isolamento)...

Não podemos permitir que isso aconteça!

Até o momento não temos nenhum caso de COVID-19 em nosso Território, mas com a implantação desse hotel
de isolamento, milhares de vidas estarão em risco... O hotel em questão fica há 1km da Aldeia Tukum e há 1,5
km da nossa Aldeia Mãe Olivença porta de entrada de nosso Território Tradicional... nós repudiamos essa
decisão do Governo da Bahia e da Prefeitura de Ilhéus, não fomos consultados sobre essa instalação como
exige a OIT 169, e por isso exigimos que seja anulada essa decisão!

Não vamos aceitar um novo genocídio contra os tupinambá!

Quando colocaram varíola nas roupas de nossos antepassados para assassina-los eles não tinham como se
defender... Hoje sabemos de nossos direitos e não vamos aceitar mais esta tentativa de assassinato contra
nosso povo!

JORNALBAHIAONLINE.COM.BR
Jornal Bahia Online - Primeiro hotel para isolamento de infectados em quarentena fica
em Olivença
Exclusivo Primeiro hotel para isolamento de infectados em quarentena fica em Olivença 11 de Maio de 20…
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