Nós! Caciques, lideranças e guerreiros do povo Munduruku sempre lutamos e
continuaremos lutando em defesa de nossas florestas, nossos rios, e de nosso
território, pois é de nossa mãe natureza que tiramos tudo que precisamos para
sobreviver, mas o governo, que devia nos proteger, vem mandando seu
exército assassino para nos ameaçar e invadir nossas aldeias, ultimamente
nosso povo vem sendo desrespeitado, vem sendo ameaçado por um governo
ditador que vem ameaçando e matando nosso povo, usando suas forças
armadas como se os povos indígenas fossem terroristas ou bandidos.
Nós, povo Munduruku, repudiamos essa maneira ditadora da presidenta que
governa o País. Não aceitamos que policias entrem em nossas terras sem a
nossa autorização para qualquer tipo de operação. É um povo especial! Um
povo que já existia muito antes deles chegarem aqui, nessa terra onde
chamam de Brasil. Brasil é a nossa terra! Somos nós os verdadeiros
brasileiros.
Essa semana o governo brasileiro mandou 250 policiais para garantir a força os
estudos das hidrelétricas nas nossas terras.
Hoje pela manhã foi decidido na sede da FUNAI em ITAITUBA que 60 homens
da Força Nacional irão para a Aldeia Sawre Muybu, cumprir o decreto expedido
pela Presidenta da Republica do dia 12 de março; é uma Aldeia com 132
Indígenas. Estamos muitos preocupados porque há 4 meses atrás numa
operação chamada Eldorado foi morto um parente e vários ficaram feridos
inclusive crianças, jovens e idosos, na Aldeia Teles Pires.
O governo marcou uma reunião para dia 10 de abril para falar dessa operação.
Mas uma vez esse governo está quebrando acordo com o povo Munduruku,
por isso não queremos mais reunir com esse governo até que ele pare com
essa ação contra a decisão do nosso povo. Pedimos a ajuda do Ministério
Publico Federal, para nos ajudar a resolver esses problemas sem que haja
mais mortes. Pois não ficaremos de braços cruzados vendo tamanho
desrespeito com nosso povo e nosso território.
Povo Munduruku
Jacareacanga, 27 de março de 2013.

