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MARIRI YAWANAWA 2019 

17 a 21 de agosto de 2019 
Aldeia  Sete Estrelas  - Terra Indígena do Rio Gregório 

- Acre, Amazônia 

MARIRI - Uma Semana dedicada ao Canto, a Dança, a 
Cura, a Expressão Artística, Manifestação Cultural e 
Espiritual Yawanawa, na sua em essência e pureza  

Em um lugar especial na Amazônia brasileira, os 
Yawanawa celebram por cinco dias e cinco noites, 
através de suas tradições, sua maneira de agradecer aos 
Espíritos da Floresta pelos bens que oferece. A batida 
de mil pés no ritmo da dança, levanta o pó da terra, 
corta o silêncio da floresta e o mundo desperta para 
suas origens. 

É hora de acordar, preencher nossas vidas com 
motivações positivas, resgatar nossos valores étnicos e 
culturais e não perder a noção de onde viemos. 

Nossa missão agora é manter viva a memória do nosso 
povo, nossos costumes e perpetuar nosso modo de vida. 
Cuidar de nossa terra sagrada para a floresta em que 
vivemos permanece verde no alvorecer de cada dia. 
Hoje nossos anciãos podem dormir em paz, pois 
cumpriram sua missão.
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Preço: R$ 4.000,00 (Quatro mil reais)

5 dias de Mariri - participação em todas 
atividades - alimentação, estadia e transporte 
de barco desde São Vicente/aldeia/São 
Vicente Vicente.

17 a 21 de Agosto de 2019 
Aldeia 7 Estrelas - Terra Indígena do Rio 
Gregório - Acre - Brasil

maririyawanawa2019@gmail.com 
Tel./Whatsup: +55 68 999955150


Informações importante: 
Como nos contactar

mailto:maririyawanawa2019@gmail.com
mailto:maririyawanawa2019@gmail.com


�4

Sobre aldeia Sete 
Estrelas

O velho Luiz, de 84 anos, a liderança Edy 

e sua família são os anfitriões do Mariri 
2019.  

A Aldeia Sete Estrelas tem se destacado 

por desenvolver  um trabalho de 
valorização do conhecimento de plantas 

medicinais Yawanawa. A aldeia Sete 

Estrelas, antes já foi habitada pelo nossos 
parentes indígenas Katukinas, que hoje 

vivem ao longo do rio Apiuri. 

Velho Luiz e seus alunos são profundos 
conhecedores das plantas medicinais e lá 

tem um lugar especial não só para quem 

precisa de tratamento, mas também para 
quem quer aprender. A Sete Estrelas é a 

farmácia viva do povo Yawanawa.  

Dentro da aldeia tem um lugar especial, 

conhecido como Centro de Cura, com dez 

casinhas, para receber aqueles que desejam 
desfrutar dos conhecimentos da Farmácia 

Viva. São mais de cem plantas, que o velho 

Luiz vai identificando conforme caminha 
pela floresta. Para cada planta, uma 

história. E para cada história, um 

aprendizado, que começou com o pai do 

velho Luiz, o primeiro Yawanawa que teve 
contato com os brancos, e ajudou a formar 

os pajés desse povo.  Nem Deus, nem 

santo, velho Luiz já fez muito milagre, 
muitas vezes recorrendo à Cruz Misteriosa 

Não tem palavras para descrever a sensação de esta presente no Mariri Yawanawa…


	Informações importante:

