A Grande Assembleia das Mulheres Kaiowá e Guarani - Kuñangue Aty Guasu, teve seu
início em 2006, no território sagrado Nãnderu Marangatu, município de Antônio João. E
todas as outras novas edições em 2012, 2013, 2014 e 2017. Em 2018 já temos a data e o local
marcado, será na Aldeia de Amambaí no estado de Mato Grosso do Sul, o evento das
Mulheres Kaiowa e Guarani vai acontecer de 10 a 14 de Julho de 2018. A organização do
evento está arrecadando recursos para viabilizar essa Grande assembleia.
As mulheres Guarani e Kaiowá em suas assembleias debatem pautas que vão além da
demarcação de suas terras tradicionais, pautas específicas que fazem parte do cotidiano delas,
como: educação, saúde, segurança, sustentabilidade, violência doméstica, violência nos
acampamentos, alimentação adequada, direito das crianças, retrocessos aos direitos dos povos
indígenas, parlamentarismo indígena, mulheres na política, a importância de seguir o modo
nativo assim como a medicina tradicional e etc. Nesses encontros várias comunidades são
convidadas, pois não se trata de uma Assembleia só para as mulheres indígenas, mas sim
organizada por elas. Portanto, homens, jovens, rezadores, rezadeiras e crianças também
participam. A presença de autoridades regionais, estaduais e federais, interligadas às questões
indígenas, bem como das organizações indigenistas, fazem parte dessa grande assembleia.
No ano de 2017 em Assembléia das Mulheres Kaiowa Guarani instituições indigenistas
firmaram parceria para seguir na luta conosco, este ano estamos entrando em contato em
busca do apoio financeiro e da presença de vocês no VI Kuñangue Aty Guasu. Não há
orçamento ou qualquer outra forma de recurso garantido para várias demandas que compõem
a realização dessa grande reunião das mulheres Guarani e Kaiowá, para a realização da
Assembléia é necessário: Aluguel de equipamentos de som para cinco dias (4 microfone, 4
caixa de som, 10 extensão e 10 tomadas ), alimentação para 800 pessoas (4 café da manhã, 5
almoço e 4 jantar), transporte (8 ônibus), materiais como 2 resma, 10 caixas de canetas azul e
preta, um rolo de papel manilha, tintas vermelhas, pretas e amarela para tecido, 500 blocos de
notas e 10 canetas para papel manilha. .
Este ano vamos economizar com a estrutura, pois no ano passado foi feito em área de
conflito, no Tekohá Kurusu Amba, Município de Coronel Sapucaia em Mato Grosso do Sul,

600 pessoas estiveram presentes, este ano o evento vai acontecer em espaço escolar na aldeia
de Amambai. Esta aldeia atualmente tem 08 mil indígenas Kaiowa e Guarani, situada no
município de Amambai que está localizado no sul da região Centro-Oeste do Brasil, à
sudoeste de Mato Grosso do Sul(Microrregião de Dourados) e próximo da fronteira com o
Paraguai. Localiza-se a 1.375 km de Brasília, 359 km de Campo Grande, capital do Estado,
sendo asfaltados os acessos de Ponta Porã a Amambai (93 km), de Mundo Novo a Amambai
(162 km)e asfaltados de Caarapó a Amambai (77 km). Confira em seguida o orçamento para
este evento de muita luta e resistência Kaiowá Guarani.

Orçamento 2018 - VI Kuñangue Aty Guasu

Transporte

Alimentação

Camisetas

08 ônibus

04 café da manhã
para 800 pessoas
05 almoço para 800
pessoas
04 jantar para 800
pessoas

valor 15.000,00 R$

Valor 8.000,00 R$

150 camisetas
3.600,00 R$

Materiais para o
evento

2 resmas, 10 caixas
de canetas azul e
preta, um rolo de
papel manilha, tintas
vermelhas, pretas e
amarela para tecido,
500 blocos de notas
e 10 canetas para
papel manilha, um
tecido cru 6x3
metros.

Aluguel do

4 microfone, 4 caixa

Para garantir a
participação de
representantes de
todos os Tekohas
Garantir a
alimentação de
todos os
participantes, café
da manhã, almoço e
jantar.
Esse valor é para
cobrir o custo da
camiseta, que sai
23,00 R$ cada
unidade na fábrica é
vendida há 42 R$
pela organização.

2.000,00 R$

Para uso durante o
evento.

1.500,00 R$

Para uso durante o

equipamento de
som e iluminação.

de som, 10 extensão
e 10 tomadas. Um
telão, uma
impressora, um data
show.

vento, extensões e
tomadas para
garantir que todos
carreguem seus
aparelho de celular,
maquina fotografica
e nootbook.

Material de
limpeza

Sacos de lixo,
1.000,00 R$
produtos para
limpeza da cozinha e
do banheiro, papel
higiênico.

Para garantir a
limpeza do espaço
cedido.

Total: 31,100,00 R$

Contamos com a contribuição de todos os aliados e aliadas para que essa Grande Assembleia
das Mulheres Guarani e Kaiowá seja finalmente realizada. Já estamos recebendo doações de
alimentos em Dourados-MS. Estamos com a venda das camisetas, copos e adesivos. Se quiser
contribuir direto na vaquinha online este é o endereço para deposito:
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/assembleia-de-mulheres-kunangue-aty-guasu
Organizações indigenistas, indígenas e feministas também podem contribuir não só
financeiramente, mas ajudando na divulgação deste evento.

Mulheres Kaiowá Guarani – Mulheres que ousam lutar, demarcação já!

Programação
10 de Julho de 2018
Chegada
Almoço: 12 hs
Chegada
Jantar: 18 hs
Noite
19 horas
Abertura da VI Kuñangue Aty Guasu 2018:
Muita reza e apresentação de representantes de cada Tekohá
11 de Julho de 2018
Manhã:
Café: 06:30 às 7:30 hs
08:00 hs
Conjuntura política atual, eleições 2018:
Mapeamento das candidaturas indígenas no Brasil e no estado de Mato Grosso Do Sul
Convidados: Sonia Guajajara, Luiz Eloy e candidatos indígenas.
Tarde as 13:30
Território indígena, demarcação de terras Indígenas e homologação
FUNAI / MPF / GT da FUNAI de Brasília
Convidados: Presidente da FUNAI Wallace Bastos
FUNAI ou defende os interesses dos povos indígenas ou dos ruralistas.
GT da FUNAI - Compromisso Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que já se cumpriu
dez anos e nem uma terra indígena foi demarcada.
MPF: Marcos Antonio Delfino de Almeida
Atuação do MPF sobre os encaminhamentos da Demarcação de Terras Indígenas de Mato
Grosso Do Sul e as seguranças nos Tekohas.

18 hs
Jantar
20 horas Documentário Mulheres Indígenas:
Vozes por Direitos e Justiça - Onu Brasil e Embaixada do Canadá
Roda de bate papo com as Nhandesy Kaiowa Guarani
12 de Julho de 2018
Café: 06:30 às 7:30 hs
08:00 hs
O genocídio das Crianças indígenas Kaiowá Guarani:
O direito aos nossos filhos e educá-los do nosso modo de ser Nativo.
Convidados:
Conselho tutelar, Procuradoria, FUNAI, Juiz da Vara da Infância e Juventude de Dourados e
Onu Mulheres Brasil
Juiz da vara da Infância Zaloar Murat Martins
A assembléia das Mulheres Kaiowá Guarani quer ouvir o Juiz sobre a medida que ele
decretou sobre as crianças que não estavam tendo “opção de serem acolhidas por famílias
indígenas”, permanecendo muito tempo nos abrigos e abertas a adoção ao cadastro nacional.
Conselho tutelar:
Como tem sido a atuação do Conselho tutelar, quais os encaminhamentos e os últimos dados
sobre as crianças indígenas recolhidas em abrigos.
FUNAI - Fernando De Sousa e Ruth Gomes
Como tem atuado sobre o recolhimento das Crianças Indígenas, quais têm sido os resultados.
Procuradoria:
Neila e Marcelo Marinho - Explicar os processos sobre as crianças indígenas em adoção
Almoço:
12 hs
Tarde:
13:30
O direito a medicina tradicional e ao parto humanizado:
Convidadas: Nhandesy, diretores dos principais hospitais e servidores da SESAI
Roda de conversa com as Nhandesy e servidores da SESAI
16:30 HS

Kuñangue Aty Guasu convida para a mesa com todos os aliados e aliadas da nossa
causa.
Convidados:
UEMS/UFGD/CIMI/SESE/FIAM/ATY GUASU/RETOMADA ATY JOVEM / MMM /
ONU MULHERES / APIB / PREFEITURA DE AMANBAI / CONSELHO TERENA /
CONSELHO CONTINENTAL DA NAÇÃO GUARANI / SESAI / FUNAI / PENUD
18 hs:
Jantar
19:30
Lançamento dos Documentários:
Kuña Porã Matriarcas Kaiowa e Guarani
Vídeo do acampamento Terra Livre 2018
Roda de conversa com as Nhandesy
13 de Julho de 2018
Café: 06:30 às 7:30 hs
08:00 hs
AGU parecer 001/2017
Marco temporal
Convidados:
Advogados e MPF
Almoço as 12 hs
13:30
Educação:
O direito a uma educação diferenciada em todas as escolas indígenas: O direito ao ensino na
língua materna e escolas dentro do Tekohá.
Convidados: MEC e coordenador do SABERES INDÍGENAS
Rita Potyguara e Levi Marques Pereira
18 hs
Jantar
Noite: Espaço da Aty Guasu e Conselho Continental da Nação Guarani
14 de Julho de 2018

Café: 06:30 às 7:30 hs
Manhã:
Momento de fortalecimento e proteção com as Nhandesy e Nhanderu.
Leitura do documento final da VI Kuñangue Aty Guasu 2018
Encaminhamentos finais
11 hs:
Almoço
12:00 hs retorno das delegações para seus Tekohas.

Mais informações:
Conheça um pouco do mais da Kunangue Aty Guasu
E-mail: atykunakuera@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/atykuna2017/
Telefones para contato:
Flavia Arino Nunes: (67) 99659-8101 / Clara Barbosa: (67)99853-4302 /
Leila Rocha: (67) 99845-1782 / Janete Alegre: (67) 99903-6093 /
Scoot Hil: (67) 99939-1838
Documento final da V Kunangue Aty Guasu 2017
Atenção: Voce também pode doar qualquer valor para a VI Kunangue Aty Guasu.
Clique aqui!

Enquanto houver o som do Mbaraka e
do Takuapu vai ter luta!
Demarcação já!
Aguyje!

