
Manifesto Munduruku

a povo Munduruku nac fala a tee. As palavras pmnunciadas par nossos pajes, vemos e
velhas, caciques, ceccas. guerreiros, guerreiras e hderancas realmente acontecem.
Nossos cantos na rncnos seccros contam que somos urn povo guerreiro e nac perdemos
nenhuma batalha. Essas sao palavras verdadeiras , por rsso continuamos cantando e
fazendo nossos rituals . Ja a palavra dos pariwati e cneia de dapxi. E par tsso que eles
escrevem tudo , para ver se a palavra fica mais forte e escoroe arras do papel que
assinam as coisas ruins que sempre fazem.

Para ensinar aos pariwat 0 que signi fica "ogukirik oceweju" (compromisso firmado com 0
povo Munduruku), n6s fizemos a aucencia e receeemos 0 Ministerio Publico Federal com
a ajuda de caoa aloeta. Mostramos que aqui na Mundurukania nac e 0 dinheiro que
manoa. Temos terra para plantar, temos peixe. ceca e 0 rio para navegar. Se nac temos
comtosuvei, n6s varnos remando e cnecaremos sempre no lugar que queremos.

N6s ja explicamos antes, mas parece que os pariwat ainda nac entenceram Nossos
pajes estac ouvindo os lamentos dos esplritos depois da destrui¥lo de Karobixexe e
Dekuka'a. Por rssc n6s somos obrigados a vena-los e acatma-los.

entao. nos estamos aveenoo mais uma vez que varnos ate 0 rio Teles Pires para cumprir
nossa palavra veroaoeua e visnaremcs as umas que cesccmmcs estamos resgatando,
de acordo com 0 que dizem nossos pajes e sabres. Nac e a CHTP que faz 0 "resgate",
como ela diz no seu once. Ela mexeu no nosso lugar sagrado e retirou as umas de ta em
snenco. escondida, mennnoo mais uma vet , Mas ncs cescccnmos e vamos ccorar da
empresa essa obriga¥lo de nos ievar ate ra . porque sao etas as culpadas pela tristeza
dos nossos esplritos ancestrais.

a Mirusteric Publico Federal esta evanoo nosso recado na carta de auoencta. Mas voces
ja virarn que nac somos ' povo de papel". Se preciso vcaeremos ao canteiro de cores da
usina sao Mal'lOel para ccorer das empresas e do Governo tude 0 que ees roubaram da
gente.


