
Nós do povo Munduruku voltamos à Karobixexe e Dekuka’a a pedido dos nossos espíritos              
ancestrais. 

Queremos de volta as Itīn’a (urnas sagradas) que foram roubadas pelas usinas hidrelétricas             
construídas no rio Teles Pires. Somos 70 Munduruku das aldeias do alto, médio Tapajós e baixo                
Teles Pires. Viajamos mais de seis dias guiados por nossos espíritos e mais uma vez estamos                
discutimos sobre a destruição dos nossos Ipy Cekay`Piat, (lugares sagrados) cometida pelas usinas             
hidrelétricas de Teles Pires e São Manoel. Karobixexe e Dekoka’a são as casas dos nossos espíritos.                
Os pajés já escolheram o local e queremos nossas urnas de volta, e dessa vez não vamos voltar sem                   
devolvê-las para os lugares certos. 

Em 2017, nós solicitamos duas visitas por ano para os pajés Munduruku, além do pedido de                
desculpas das empresas construtoras das hidrelétricas. Nada disso foi cumprido. O pariwat (não             
indígena) não tem palavra. As empresas ainda falaram que não iriam pedir desculpas em um local                
tão distante como no rio Cururu. Não entenderam que Krepuca era o local certo para o pedido de                  
desculpas das empresas. É por lá que é o portal dos espíritos para Karobixexe. 

Depois de dois anos os pajés, guerreiras e guerreiros voltaram para exigir a devolução das urnas                
para seus lugares. Nós viemos para colocar nossos ancestrais no lugar, na casa dos espíritos. Vocês                
estão causando muita tragédia para o povo Munduruku. Desde que vocês roubaram nossas urnas,              
vem acontecendo muitas coisas ruins com nosso povo e nossa terra: acidentes, mortes de pessoas,               
temporais. Somente em 2019, duas mulheres Munduruku morreram por acidente por consequência            
desse desequilíbrio espiritual. Também estão morrendo os peixes, as tartarugas e outras caças.             
Estamos preocupados que nossos antepassados não podem ficar na cidade. É nossa            
responsabilidade ouvir e cuidar deles, e só nós sabemos fazer esse cuidado. Mesmo assim os               
pariwat das empresas insistem em nos mandar embora sem finalizar nosso ritual, mesmo sabendo              
que estamos morrendo em nossas aldeias pelo roubo que eles fizeram. Por isso estamos ocupando               
o Museu de História Natural de Alta Florestal no Mato Grosso. 

Os seus pesquisadores da empresa Documento e Arqueologia junto com as empresas das usinas              
que são os culpados pelas tragédias que vem acontecendo com nosso povo. Nossos sábios              
pesquisadores são os nossos pajés Munduruku, e eles que vão dizer como cuidar das urnas. Vocês                
não sabem. Somente o povo Munduruku pode falar sobre as urnas. Para vocês da empresa e para o                  
IPHAN as urnas são somente objeto ou vasilhames cerâmicos, para nós são os nosso ancestrais. 

Vocês nunca respeitam o nosso protocolo de consulta. Nele está claro que, em relação aos nossos                
lugares e materiais sagrados, os pajés, os senhores que sabem contar histórias, os sábios antigos, e                
os puxadores devem ser consultados. 

Não voltaremos para casa sem nossas urnas. Vocês tem obrigação de nos devolver os nossos               
espíritos. Isto não está certo. Porque somos nós que estamos sofrendo as consequências. 

Nossos antepassados já exigiram para nossos pajés que as urnas retornem ao território. Museu de               
pariwat não é lugar para Itīn’a Munduruku.  
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