Instituto Raoni | Em defesa dos povos Mebengokre

1 sur 2

http://www.institutoraoni.com.br/

Todos direitos
| Instituto Projetos
Raoni - EmGaleria
defesa dosNotícias
povos Mebengokre
Principalreservados
Institucional
Produtos

Livros

Contato

Noticias
Categorias
Brasil
Mundo

COMUNICADO URGENTE
COMUNICADO URGENTE
Colider/MT, 02 de Março de 2012

De: Cacique Raoni
Para: Interessados pela causa indígena

Comunico a todos os interessados pelas questões indígenas que a partir desse momento, eu
Cacique Raoni Metuktire, não autorizo o senhor Jean Pierre a receber doações em meu nome ou em
nome do meu povo Mebêngokrê, Yudja, Tapajuna e Trumaí.
O motivo se explica em virtude dos vários acontecimentos que me entristeceram, assim como
todo meu povo estamos nos sentindo traídos e usados para arrecadar fundos que nunca nos foram
repassados.
Quando meu povo estava precisando de ajuda para demarcação de nossa terra indígena Kapot
Nhinore, solicitamos ajuda de várias organizações, dentre as quais, a Associação para a Floresta
Virgem (AFV), nesta época presidida pelo senhor Jean Pierre, nos levou até a França em maio de 2009
e setembro de 2011 para levantar fundos destinados à demarcação do território Kapot Nhinore A
promessa de levantamento de fundos realizada pela AFV em meu nome e em nome do meu povo foi
sempre o assunto para a minha ida para a França, porém nunca tivemos conhecimento da quantia
arrecadada e o local onde se encontra esse recurso. Mas segundo as indicações dadas por alguns
membros que reside neste pais, é possível estimar que pelo menos meio milhão de euros (ou Hum
milhão e cento e quarenta mil reais) poderia ter sido arrecadados (doações públicas ou privadas,
doação do Ministério francês da cooperação, entre outros).
Até a presente data nenhum recurso foi repassado a qualquer um de nós e muito menos ao
Instituto Raoni, que é a organização indígena pertencente e dirigida pelo meu povo, a qual eu sou o
presidente. Apesar de todos nós Mebêngokrê, Yudja, Tapajuna e Trumaí estar passando por um
momento muito difícil em virtude de agressão sofrida pelos guerreiros que estão na Terra de uso
tradicional de Kapot Nhinore, eu solicitei desta Associação recursos para que pudéssemos manter os
guerreiros no local até que o Governo Brasileiro tomasse as providências quanto a demarcação desta
área, meu pedido foi negado com a informação que não tinha nenhum recurso em caixa mesmo
explicando que se tratava da mesma finalidade, a demarcação de Kapot Nhinore, não fomos a Brasília
para nos defender e tampouco demos inicio aos processos de expropriação e demarcação das terras por
falta destes recursos.
A situação esta muito difícil para a comunidade indígena Mebêngokrê, Yudja, Tapajuna e
Trumaí: apesar das importantes doações atribuídas ao meu povo, nenhum dinheiro foi nos passado, o
Instituto Raoni é obrigado a apelar para a generosidade dos militantes para enfrentar as urgências e os
imprevistos. Estas coletas são demoradas e difíceis de serem realizadas enquanto as crises sofridas
pelos indígenas necessitam uma grande reatividade. Esta situação deixa todo o meu povo num estado
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de grande vulnerabilidade para proteger nosso território e extremamente irritado e decepcionado com
essa situação.
Em virtude disso, gostaria de pedir a todas as pessoas, empresas, organizações, enfim a todos
que de forma direta ou indireta apoiem a causa indígena, que não façam nenhuma doação para o
senhor Jean Pierre em nome de meu povo, pois acredito que ele além de estar usando a nós os
indígenas para arrecadar dinheiro, esta usando todos vocês, pois o dinheiro que ele arrecada com essa
causa nunca nos foi repassado.
Gostaria de pedir a todos que queiram nos ajudar, para que realize através de outra organização
denominada Planeta Amazonas ou diretamente pelo Instituto Raoni que poderá ser encontrado e
conhecido através do site www.institutoraoni.com.br.

Agradeço a atenção.
Cordialmente.
Cacique Raoni Metyktire
Presidente do Instituto Raoni
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