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Kuemataka! Olá!
Esperamos que você esteja bem e em segurança.
Esse período tem sido muito difícil e desafiador para todo o planeta.
As populações indígenas, entre outras, têm lutado bravamente pela
manutenção digna de suas comunidades, e toda a humanidade tem
sido convidada a repensar os tantos significados de se “ter saúde”. As
vidas anciãs, fonte de conhecimento sagrado e de força ancestral têm
sido especialmente ceifadas e essa perda não é só lastimável para um
povo, mas para todo o mundo que perde chances de restabelecer
uma sintonia com a natureza, com a vida.
A comunidade Nova Esperança Kokama e a aldeia e Centro de
Saberes Tradicionais Lua Verde, (Manaus-AM), estão entre as tantas
atingidas pelo COVID-19 e pelo aumento da cultura de extermínio aos
indígenas. Por outro lado, o povo Kokama está em processo de
fortalecimento de sua língua e, consequentemente, de enaltecimento
da sabedoria contida em sua cosmovisão. E, a fim de compartilhar um
pouquinho da língua e dos saberes, oferecemos o livro digital
“Kuatiaraka Wirakana: o livro das aves” para venda colaborativa, o
valor de contribuição é de R$10. A arrecadação será revertida em
compra de alimentos e materiais de limpeza para a aldeia e caso
tenha interesse, deixe seu e-mail nos comentários, ou mande um
direct que lhe encaminhamos.
Yutsurupaki! Obrigada!
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Yukuka nuan! Grande abraço!
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14 compartilhamentos
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Compartilhar

Escreva um comentário...

AUA está em Em Casa.
19 de maio · Brasília ·

"Para comemorar os 2 anos da Avá Editora, organizamos um Fórum
virtual com palestra e debate na plataforma Zoom aberto a todos os
interessados no futuro do livro e na transição planetária que estamos
vivendo. ⠀⠀
⠀⠀
O Fórum será realizado nos dias 20 e 21/05 pelo aplicativo Zoom.⠀⠀
Fique atento, colocaremos o Link na bio quando a data se
aproximar.⠀⠀
⠀⠀… Ver mais
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