Índios
Mebêngôkre-Kayapó
participam de programação em
Belém
O público poderá conferir, danças, artesanatos e pinturas
corporais, além de rodas de conversa

Com apresentação de danças, vendas de artesanato e pintura
corporal, indígenas da tribo Mebêngôkre-Kayapó chegam a Belém
para participar de uma programação e do lançamento de livrocatálogo. O evento acontece nesta quinta (5) e sexta (6), no
Parque Zoobotânico Goeldi, a partir das 9h e na Feira do
Livro, no Hangar.
Com uma programação bem diversificada, os índios chegam a
capital paraense para mostrar um pouco mais da sua cultura. Às
14h30 da quinta-feira haverá uma roda de conversa entre os
índios e alunos do Clube Pesquisador Mirim abordando sobre a
organização social na aldeia. Haverá também a Trilha dos
Kayapó, que conta com o apoio de Takwyry Kayapó, da
pesquisadora Cláudia López, Sol González e César Felipe.
Na sexta haverão mais duras rodas de conversa que irão
discutir sobre política e meio ambiente a partir das 9h. O
segundo bate-papo acontece às 14h30, com um tema livre. As
atividade se encerram no Museu Goeldi com uma apresentação de
dança indígena.
Os Mebêngôkre-Kayapó também irão participar da feira do livro,
no stande do Museu Goeldi a partir das 17h de sexta (6). Lá
será lançado o livro-catálogo ‘Me à yry Tekrejarôti-re – os
trabalhos artesanais dos Mebêngôkre-Kayapó da Aldeia Las
Casas’, produzido em parceria com indígenas e pesquisadores do
Museu Paraense Emílio Goeldi. No catálogo poderá ser conferido
o uso do grafismo, produção artesanal, uso de fibras naturais
e produção de outros materiais.

Serviço: Índios Mebêngôkre-Kayapó chegam a Belém para
participar de uma programação do Museu Emílio Goeldi e
lançamento de livro-catálogo na Feira do Livro. O evento
acontece nesta quinta (5) e sexta-feira (6), na sede do museu
a partir das 9h e no Hangar a partir das 17h.
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