
                                                      

 
 

MANIFESTO MUNDURUKU 

Estamos de luto! 

“O rio é nosso tudinho. Vivemos da terra. Da cabeceira até a boca. Então, esse é 

nosso pensamento, dizer que está fora da área, não está. Está onde nós moramos, 

nós andamos em todo canto, não é só num lugar não. Então é muito bom vocês 
ouvirem a gente, nós temos o nosso pensamento, vocês tem o seu. Tem que 

mostrar também a nossa força, porque estamos no nosso direito, para defender o 

nosso rio, não pode estragar nosso rio e nossa mata”. 

 Essa foi a fala do grande Cacique Vicente Saw , da aldeia Sai Cinza que nos deixou 

no dia 01 de junho com setenta e um anos e com muito conhecimento sobre a 

defesa de nosso território que o pariwat quer destruir de várias formas. Também 

nos deixou no dia de hoje (02 de junho), o guerreiro e professor Amâncio Ikon 

Munduruku, com apenas sessenta anos, uma grande liderança no médio Tapajós, 

Tio Amâncio inspirava os demais. Está  sendo uma das formas de destruição de 

nosso povo, a morte dos nossos sábios, nossos velhos, nossos conhecedores.   

Essas perdas não têm como reparar, esses senhores são guardadores do 
conhecimento que partiram pela doença covid-19. Perdemos também, Jerônimo 

Manhuary (86 anos), Angélico Yori (76 anos) e Raimundo Dace (70 anos) para o 

coronavírus.  São cinco Munduruku internados em estado grave em Jacareacanga, 

hospital sem UTI. Mais um Munduruku do médio que também esta internado.  Essa 

mortandade no nosso povo não começa aqui, mas esse é um momento de luto para 

todos nós.  

Cacique Vicente Saw e nossos sábios descansem em paz. Como dói perder uma 

liderança admirável, desejamos pêsames para todas as famílias Saw do povo 

Munduruku, e todo povo. É como perder uma biblioteca que ensinava a todos. 

Perdemos um grande líder, grande guerreiro, que lutou muito pelos direitos dos 

povos indígenas e pelo povo Munduruku, um pai, sempre alegre, mesmo nas 
dificuldades, como nós Munduruku fazemos. Temos que resistir, tentar ser ainda 

mais forte, mesmo quando paramos e observamos  que tem muitas estrada ou rios 

para caminhar e que não devemos perder as esperanças. 

Que Karosakaybu, nosso criador, o acompanhe para um bom lugar. Vocês, nossos 

anciões, deixaram legado à resistência Munduruku!!!  

Amâncio Ikon Munduruku, Vicente Saw Munduruku, Angélico Yori, Raimundo Dace 

e Jerônimo Manhuary, Presente! 

 


