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Ava Marandu - Os Guarani convidam

Nesta semana, a cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, sedia uma Ação Cultural que terá como protagonistas os
povos indígenas Guarani. O evento começa hoje, dia 10, e termina no sábado, dia 15, com um show do Milton Nascimento. O
projeto Ava Marandu - Os Guarani convidam foi desenvolvido no estado, desde o mês de janeiro, pelo Pontão de Cultura
Guaicuru com o apoio do Ministério da Cultura, por meio da Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural (SID/MinC).

O Ava Marandu, que termina no dia 30 de junho deste ano, envolve a cooperação de governos, da sociedade civil organizada
e das Nações Unidas na defesa dos direitos humanos e da sustentabilidade dos povos indígenas. O projeto cultural tem como
objetivo sensibilizar a população, em geral, para as violações dos direitos humanos que afligem, principalmente, os Guarani
Kaiowa e Ñandeva do Mato Grosso do Sul, uma população superior a 40.000 pessoas.

A SID/MinC e o Pontão de Cultura Guaicuru têm coloborado juntos em outros projetos, como o Encontro dos Povos Guarani da
América do Sul, realizado de 2 a 5 de fevereiro de 2010, na aldeia Añetete, município de Diamante D'Oeste, no Paraná.  O
evento reuniu cerca de 800 Guarani Mbya, Chiriguano, Kaiowa, Ñandéva, Pai-tavyterã e Ache-guayaki do Brasil, da Bolívia, do
Paraguai e da Argentina.

Ainda dentro das ações apoiadas pela SID/MinC para o fortalecimento das expressões culturais indígenas, foi inaugurada, no
dia 18 de dezembro de 2009, a Casa de Oração Guarani-Kaiowa. O espaço, destinado para cerimônias religiosas, denominada
óygusu na língua guarani, está localizado na aldeia Tekoha do Guyra Roka, no município de Caarapó, na região da Grande
Dourados. (Leia mais)

Concursos, shows, cinema, mostra fotográfica e seminário

O projeto, que visa também a valorização da cultura Guarani, teve como uma das principais ações a realização de dois
concursos relacionados aos temas Cultura e Direitos Humanos dos Povos Guarani e Declaração das Nações Unidas sobre os
Direitos Humanos dos Povos Indígenas. Os vencedores dos dois concursos, abertos à participação dos países do Mercosul
onde existem povos Guarani (Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai), serão premiados em cerimônia que será realizada no
sábado, dia 15, e contará com a presença do secretário da Identidade e da Diversidade Cultural/MinC, Américo Córdula.

O primeiro concurso, que teve a participação de alunos da rede pública de todas as regiões do Brasil e dos demais países do
Mercosul, premiará trabalhos produzidos nas áreas de redação, poesia, quadrinhos e desenhos sobre a Cultura e Diretos dos
Povos Guarani. O aluno, o professor e a escola, a qual pertence o estudante vencedor receberão um laptop. Serão premiados
trabalhos nas categorias Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior, num total de 9 prêmios.

O segundo concurso, também aberto à participação dos países do Mercosul, foi destinado à produção da  Cartilha da
Declaração dos Direitos do Povos Indígenas, nas três línguas: Guarani, Português e Espanhol. O vencedor receberá um prêmio
no valor de R$ 5 mil, além da publicação da Cartilha que terá distribuição de 3 mil exemplares.

As comissões julgadoras dos dois concursos, formadas por educadores Guarani e por não indígenas, se reuniram no final de
abril (de 26 a 29), no Pontão de Cultura Guaicuru, em Campo Grande, para a escolha dos vencedores que serão conhecidos no
dia 15 durante o show "Cultura e Direitos Humanos dos Povos Guarani". Fizeram parte das duas comissões, como
representantes do Ministério da Cultura, as coordenadoras de Fomento à Identidade e Diversidade, Giselle Dupin, e de
Promoção da Diversidade, Difusão e Intercâmbio Cultural, Ana Maria Villalba.

O show do dia 15, que acontecerá na Praça do Rádio Clube, será aberto pelo grupo de Hip Hop Brô MCs, formado por jovens
indígenas de Dourados. A programação da Ação Cultural conta, ainda, com uma Mostra de Cinema Guarani, no Museu das
Culturas Dom Bosco, e uma exposição de fotografias produzidas por indígenas, durante as oficinas realizadas no evento. O
encontro inclui a realização de um Seminário sobre o tema Cultura e Direitos dos Povos Guarani, que acontecerá, a cada dia,
em uma universidade de Campo Grande. Todas as atividades da programação serão abertas por  uma cerimônia religiosa
Guarani.

Confira a programação

Saiba mais sobre o grupo Brô MC's clicando aqui.
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