ONG Pachamama
O QUE FIZEMOS NOS ANOS DE 2017 E 2018?
POR ONDE CAMINHAMOS? QUAIS FORAM NOSSOS
SONHOS CULTIVADOS? VEM CONOSCO
QUE IREMOS TE CONTAR.

www.ongpachamama.org

PROJETO Q'EROS
Nossa aliança de amor e cuidado com o povo
Q’eros continua a nos nutrir e segue com novas
nuances e lindas iniciativas.
No ano de 2017, além da peregrinação, os
apoiamos para fazer a alegria das crianças no
Natal, o arrecadado na Campanha Natal Q’eros
se transformou em alimentos e "regalitos"
diversos para as crianças.
Em abril de 2018, completando com sucesso o
ciclo de apoio material, nossa Missão chegou
com benfeitorias a todas as comunidades da
Nación Queros.
Em julho de 2018, firmando o propósito de
apoiá-los em sua cultura e singularidade,
fizemos uma remessa para viabilizar a
participação em uma feira agrícola de um dos
anexos, onde se apresentaram com sua música,
artesanato e cultura.

SAIBA MAIS AQUI:
HTTPS://WWW.ONGPACHAMAMA.ORG/QUEROS

"NUESTRA RESPUESTA
ES LA VIDA."
GABRIEL GARCÍA MARQUEZ

Table of
Contents

Missão África

Quantas alegrias e boas novas continuam chegando
desde a África! Nossa última missão se deu no
começo de 2017, entre Cabo Verde e Senegal. O
Movimento se organizou e possibilitou a compra de
uma ambulância para a Casa de Saúde da
comunidade Keur Baba Alima, no município de
Tivaouane, região de Thies no Senegal.

POROROCA

Novembro/2017

A I Pororoca da Nação das Águas de 5 de novembro de 2017 foi um
marco em defesa dos rios e investindo na mudança de mentalidade
de concebê-los apenas como recursos hídricos mas avançar na
compreensão deles como seres vivos e sujeito de direito.
Estivemos às margens do Rio Doce, Amazonas, São Francisco, Sinos,
Camaquã e em mais de 30 cidades brasileiras e no exterior em uma
imensa mobilização, unindo diversas vozes e cores, com coletivos de
juristas, tribos indígenas, comunidades ribeirinhas e a sociedade
como um todo. A tomada de consciência se deu pela música, arte,
rodas de conversa e muitas outras atividades. Cada vez mais a água
nos une, estamos comprometidos com as águas do Brasil e do
mundo, matriz da Vida em toda a sua extensão, em ações diárias e
de conscientização e sensibilização.
A data foi um marco, pois todo o país relembrou a tragédia de
Mariana, e nesta oportunidade o Rio Doce, através da ONG
Associação Pachamama, entrou com um pedido na Justiça de Belo
Horizonte para ser reconhecido como sujeito de direito. Além de
preservar seu direito à vida, a ação pedia que fosse feito um plano
de prevenção a desastres para proteger toda a população da bacia
do rio. A ação foi julgada improcedente. Mas nós não deixaremos de
buscar outras formas de atuar em defesa dos direitos de
Pachamama.
Saiba mais: https://www.ongpachamama.org/singlepost/2017/11/07/Uma-a%C3%A7%C3%A3o-pelos-rios-como-sujeitosde-direito

Em Breve!!

PONTOS DE CULTURA
O QUE SÃO
PONTOS DE CULTURA?
"Para despertar, estimular e projetar o que
há de singular e mais positivo na
comunidades, nas periferias, nos
quilombos, nas aldeias: a cultura local."
Gilberto Gil

NOSSAS OFICINAS
Nossa Ong é o Ponto de Cultura Pachamama.
Desenvolveu diversas atividades no período de
2014 a 2016, nas cidade de Pelotas e Gravataí:
- Grupos de meditação semanais
- Progama Umanação, na Radiocom, também
semanais
- Oficinas de Educação Ambiental
- Oficinas de Costura Ecológica
- Oficinas de Fotografia
- Saraus poético-musicais
- Oficinas de Clown
- e o Cine Mato
Os Pontos de Cultura são entidades
reconhecidas e apoiadas financeira e
institucionalmente pelo Ministério da Cultura
para desenvolverem ações socioculturais em
suas comunidades, são desencadeados pela
Secretaria de Cultura do Estado.

... E NÃO PARA POR AÍ...
PONTOS DE ENCONTRO
Conforme reunião feita no Vaticano em junho de
2018, nossa querida Violeta está coordenando com
alguns uaikis a possibilidade do desenvolvimento do
projeto Pontos de Encontro, nos moldes dos Pontos
de Cultura que tivemos por aqui. Este projeto
engloba várias ONGs e movimentos para criar redes
se serviço a comunidades, e o grupo desenvolverá,
desde mecanismos de captação de recursos até a
efetivação dos serviços.

~

Presenca na ONU
Estivemos na ONU por quatro vezes desde o final de
2016: Em Genebra em dezembro de 2016 e 2017, e
em Nova Iorque em abril de 2017 e 2018. Em todas as
oportunidades participamos palestrando,
comentando ou fazendo perguntas como
representantes da sociedade civil, levando o nome e a
mensagem da ONG e da Nación Pachamama a
outros públicos e aprendendo também sobre outras
formas de defender Pachamama. Estas idas também
foram divulgadas, com impacto no ayllu e gerando
cobertura na imprensa.

Gostou dos nossos projetos?
Gostaria de colaborar conosco?
Escreva para a gente e se associe:
pachamama.nossaong@gmail.com

www.ongpachamama.org

ONG PACHAMAMA DESDE 2006
ATUANDO NO BRASIL,
AMÉRICA LATINA, ÁFRICA E ÁSIA.

