
Brasília, 09 de dezembro de 1990. 

F U N D A Ç Ã O MATA V I R G E M 

Breve Histórico sobre a Área Indígena Menkragnoti(Kubenkokri) em 

relação a atuação da Fundação Mata Virgem 

Em mar~o de 1989 o chefe Raoni e o cantor Stíng estiveram com o pre 

sidente Sarney pedindo a demarcação da área dos Índios Kayapó Mekragnoti. 

Conhecida, também, como área kubenkokre, 0la esta situada no extremo sul do 

Pará e representa uma porção significativa de florestas pluviais. Sua ex 

tensão é de 4.938.100 ha. Como parte do trópico úmido, ela abriga uma abu~ 

dância biológica ainda não avaliada que se caracteriza pela diversidade e 

complexidade. 

Na ocasião do encontro de março, o Presidente Sarney declarou que a 
dificuldade para a demarcação do território Mekragnoti est~va na falta de 

recurso~financeiros para pagamento dos trabalhos topográficos. 

Raoni e Sting sairam, então, numa tourn6e pelo mundo, buscando apoio 

para a demarcação da área Kubenkokre. A solidariedade mundial foi de tal 

monta que Raoni e Sting acabaram criando a Fundação Mata Virgem, uma orga 

nização voltada para a preservação de ecossistemas tropicais e defesa da 

continuidade das experiências adaptativas diferenciadas dos povos nativos. 
O apoio à Fundação provém de uma rede de organizações em.mais de vinte paí 
ses do primeiro mundo. 

Mantendo o projeto que lhe deu origem, isto é, a demarcação do 

território do povo Mckragnoti, a Fundação Mata Virgem está preocupada em 

obter a adesão do Presidente Sarncy a essa carnpanh~ que tornou mundial. 

Como é do conhecimento de todos, a demarcação supõe um ato gov8rna 

mental estabelecendo os limites da área indígena. Vale dizer, um ato de 

reconhecimento do direito dos índios~ terra em que habitam. 

A Fundação Mata Virgem e todos os cidadãos do mundo que contribui 

ram para a demarc~ção do território Mekragnoti estão esperando a solidarie 

düde do Pr8sidente Sarney, no sentido de que determine a expedição do do 

cumento governamental estipulando os limites a serem demarcados, de acordo 

com os direitos constitucionais dos Índios. 



A medida representaria, por parte do Presidente Sarney, o cumpri 

mento da sua parte no desafio que lançou, quiçá inadvertidamente, ao 

Chefe Raoni e ao cantor Sting. 

Representará, para todos os cidadãos do mundo , a certeza da in 

tegridade e proteção de uma parte significativa das florestas pluviais 

brasileiras, mantidas até hoje pelos Mekragnoti. 



AGENDA 

REUNIÃO À REALIZAR-SE NO DIA 10/01/90. 

9:30 hs - Naoum Plaza Hotel 

Setor Hoteleiro Sul 

- Reunião dos Conselhos da Fundação Mata Virgem com artistas e ambien 

talistas que apoiam a demarcação da Área Kubenkori (Mekragnoti) e de 

mais objetivos da FMV. 

17:00 hs- Naoum Plaza Hotel 

Setor Hoteleiro Sul 

- Entrevista coletiva de imprensa com toda a equipe. 


