
 

 
 

 

 
 
 

CARTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

 
O MOVIMENTO UNIDO DOS POVOS E ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DA 
BAHIA – MUPOIBA, na qualidade de Movimento Social Indígena desse 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, com abrangência nas 143 comunidades indígenas de toda Bahia das 22 
etnias, sendo elas: Tupinambá, Pataxó, Pataxó Hãhãhãe, Kiriri, Tuxá, Tumbalalá, Atikum, 
Pankararé, Kaimbé, Pankarú, Pankararú, Xukuru-Kariri, Kariri-Xóco-Fulni-ô, Kapinawá, 
Potiguara, Tapuia, Kambiwá, Fulniô, Xacriabá, Payaya, Kantaruré e Tuxi, totalizando um 
contingente de mais 56.800 índios distribuídos em 33 municípios, representado legalmente 
por seu atual Coordenador Geral, o Sr. Kâhu Pataxó - MAICON SANTOS SOARES, portador 
do RG nº 11.705.808-40 SSP/BA e do CPF: 036.236.515-67, baseada em mútua confiança e 
no espírito de cooperação amistosa, após reunião para discussão e deliberação do assunto 
em epígrafe, recomenda e referencia o INSTITUTO MÃE TERRA – IMT, organização da 
sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 10.341.392/0001-06, com 
sede na Rua Benedito Cláudio, 118, Centro - Porto Seguro (BA), entidade com larga 
experiência na elaboração, execução, monitoramento e avaliação de projetos voltados aos 
povos indígenas na Bahia, cujos trabalhos anteriores têm sido conduzidos com elevada 
qualidade técnica e reputação ética. 
 
O Instituto Mãe Terra está comprometido com os princípios de participação e 
desenvolvimento sustentável e com o oferecimento de assistência de forma imparcial; leva 
em conta a cultura e os costumes dos povos tradicionais, a construção de capacidades locais 
e suas respectivas responsabilidades com os parceiros apoiadores e com aqueles que 
recebem assistência; e não exporão os beneficiários pretendidos pelo Projeto supracitado a 
qualquer forma de discriminação, abuso ou exploração; 
 
Atestamos que o Instituto Mãe Terra detém capacidade técnica e operacional, é idôneo, 
ético, apolítico e não tem fins lucrativos. 
 

Salvador (BA), 25 de janeiro de 2017. 
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Coordenador Geral do MUPOÍBA 
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mailto:mupoiba@yahoo.com.br

