Carlito Iximauteri Yanomami realiza a abertura da Marcha da Esperança de Terre des Hommes Suíça
Qua, 29 de Outubro de 2014 13:19

Carlito Yanomami - Liderança da aldeia Ixima

Entre os dias 06 e 14 de outubro, Carlito Iximauteri Yanomami, liderança da aldeia Ixima
localizada no alto rio Marauiá, município de Santa Isabel do Rio Negro e Silvio Cavuscens,
coordenador geral da Secoya, estiveram em Genebra-Suíça participando de atividades
relacionadas com a Marcha da Esperança, uma caminhada infantil organizada pela ONG Terre
des Hommes da Suíça.

Em preparação a Marcha da Esperança, participaram intensamente de atividades de
sensibilização em escolas primárias e de ensino médio, através das quais Terre des Hommes
atingiu 28 mil crianças através de palestras e entrega para cada aluno de um dossiê
pedagógico relacionado à Amazônia, aos povos indígenas e em particular, ao povo Yanomami.

Carlito Yanomami e Silvio Cavuscens em palestra para alunos de escola suíça

A Marcha da Esperança é uma caminhada ao longo das margens do lago Léman, em Genebra
que envolveu este ano mais de 4.000 crianças e seus familiares, bem como mais de 500
voluntários e patrocinadores. É um dos maiores eventos desse tipo na Suíça. As crianças
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participantes angariam doações em dinheiro de parentes e amigos para cada quilômetro
percorrido, que são anotados em um "passaporte". Barraquinhas instaladas ao longo do
caminho apresentavam atividades culturais brasileiras como roda de capoeira, atrações
musicais e comidas típicas.

Carlito Yanomami com autoridades na abertura da Marcha da Esperança

A Marcha da Esperança foi realizada este ano com o objetivo de sensibilizar e mobilizar
recursos em benefícios dos programas de Terra dos Homens no Brasil, entre outros, o
programa de educação escolar diferenciada promovido pela Secoya na área Yanomami dos
rios Marauiá e Demini.

Por esse motivo, Carlito Iximauteri Yanomami e Silvio Cavuscens participaram da abertura
oficial da Marcha da Esperança que contou com a presença de:

Sami Kanaan, Prefeito da cidade de Genebra;

Maria Nazareth Farani Azevêdo, Consule do Brasil em Genebra;

Shayade Hug, Miss Earth Suisse 2014

Jean-Luc Pittet, Secretário Geral de Terre des Hommes Suisse
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O Consulado-Geral do Brasil em Genebra apoiou a iniciativa e esteve presente no evento, que
beneficiará crianças indígenas desfavorecidas da Amazônia brasileira através de ONG´s
brasileiras, entre as quais a Secoya.

Carlito Yanomami e Silvio Cavuscens em palestra para alunos de escola suíça

Diversos encontros marcaram ainda essa visita, notadamente com o Comité da Associação de
Apoio ao Povo Yanomami-AYA, vem respaldando atividades da Secoya no rio Marauiá. O
encontro permitiu definir estratégias no intuito de apresentar à Cidade de Genebra e ao
Município um projeto no campo da Educação em saúde.

Vale lembrar que a AYA produz ainda o Jornal em francês AYA infos que apresenta
informações importantes relativas as questões indígenas no Brasil, que é igualmente divulgado
através do Jornal A Tribuna de Genebra em http://bcomoli.blog.tdg.ch .
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Veja a repercussão em diversos meios de comunicação na Europa nos link´s abaixo:

Marche de l'espoir 2014 - Marcha da Esperança 2014

Vídeo de TDH - Suisse sobre a Marcha da Esperança 2014

Galerias de fotos da Marcha

http://www.grand-geneve.org/agenda-culturel/23eme-edition-de-la-marche-de-lespoir

http://www.wort.lu/pt/cultura/em-novembro-document-rio-sobre-yanomami-realizado-por-portug
ues-exibido-nas-escolas-do-luxemburgo-544a7c0cb9b398870807e670

http://www.wort.lu/pt/luxemburgo/soci-logo-brasileiro-ao-contacto-o-governo-de-dilma-tem-sido
-muito-ruim-para-os-povos-ind-genas-542edb6ab9b398870807095d
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