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Our Ref. CULT 1/VOL.5/89                                                                        Date 25/11/2016 

 

Informa aos Órgãos Políticos Brasileiros e as Organizações Religiosas Tradicionais do 

Brasil para estrem alerta de fraude tendo de solicitar apoio do Consulado do Brasil na 

Nigéria, pois a Princesa "Arewa" Folashade Adijat Adeyemi não tem mandato para 

representar a Alaafin de Oyo.  

Por favor veja o link http://baixadafacil.com.br/…/princesa-da-nigeria-visita-tem…  

 

CONSULADO GERAL DO BRASIL 

Plot 257 

Kofo Aboyomi str. 

Victoria Island 

Chefe de Missão 

Assunto: Princesa Folashade Adijat Adeyemi "Arewa" 

Agradeço a todos vocês pelo apoio e, uma vez mais, solicito vossa amável colaboração 

para informar aos Órgãos Políticos Brasileiros e as Organizações Religiosas Tradicionais 

no Brasil de que a Princesa "Arewa" Folashade Adijat Adeyemi não tem nem autoridade 

nem mandato oficial para Representar o Alaafin de Oyo. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbaixadafacil.com.br%2Fcidadania%2Fprincesa-da-nigeria-visita-templos-de-candomble-na-baixada-fluminense-3871.html&h=LAQEwYcygAQEF4-A2yDsNeYhzHZTUrZWBvVJvfQ8LTX0w2Q&enc=AZNbCA5F5yPeHur9fECR4V0wyEknNh94E4ERq7jBElwwsAQoDlePFsNDwpPOkoG7vxjAWy8ruSRaxsLgP1mWvRX3peXy_6YL7dqfPXFvpLrjwS626JZ9jclwiRTwbU8v_x2Zh74HC27bCBRF75sGwrTOrxjEwsfgvfI9P4s0-e5bX49EEEgB9kqn_3q1FQ6Jw0VFhnvKnexuVWYlXdwHQKLm&s=1
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Princesa "Arewa" Folashade Adijat Adeyemi é uma muçulmana que cresceu e estudou 

nos Estados Unidos, até retornar a Nigéria e começar por sua própria autonomia a 

substituir o Conselho Tradicional dos Chefes do Alaafin por si mesma e, o fato de ser 

uma princesa, não lhe dá o direito de ser ela própria, o Alaafin. 

No entanto, ela juntou se a grupos nebulosos em Oyo, conhecidos como Isese para 

representar a comunidade Orisa em Oyo, que são golpistas e não são reconhecidos pelo 

Alaafin de Oyo.  

Além disso ela não tem nenhum conhecimento sobre a religião tradicional de Orisa e 

não é iniciada em qualquer sociedade de Orisa como Sango, Obatala, Osun, Iyemoja, 

Orunmila etc. 

Portanto "A AREWA HOUSE OF CULTURE" não é uma empresa de consultoria para a 

Alaafin de Oyo e quaisquer conferências, seminários, eventos ou atividades sob seu 

nome não representam oficialmente a Instituição do Alaafin. 

O Alaafin de Oyo não tem conhecimento de qualquer instalação do título "Embaixadora 

Cultural de Oyo no Brasil", sendo este oficialmente inválido.  

Portanto, qualquer título dado pela Princesa "Arewa" Folashade Adijat Adeyemi deve 

ser desconsiderado; ela não está oficialmente autorizada a instalar qualquer tipo de 

TITULO. Qualquer documentação ou delegação que tenha ou use o nome de Sua 

Majestade Imperial, O Alaafin de Oyo, deve ser desconsiderada até que um documento 

oficial seja emitido diretamente por Oba (Dr.) Olayiwola Adeyemi III, O Alaafin de Oyo.  

Esta etapa torna-se imperativa a fim de parar com golpes deliberados para enganar o 

público e especialmente os cidadãos brasileiros, que eu guardo com a mais alta estima. 

Por favor, aceite as garantias da mais alta consideração Real. 

IKU BABA YEYE 

 


