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ROÇADO CULTURAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS PARA A 
REGENERAÇÃO AMBIENTAL, ECONOMICA E CULTURAL MUNDIAL 

FLORES       VIVA MANIFESTA  TA



FERRAMENTAS COMPARTILHADAS   

• FlorestaTV: Emissora TV dedicada a voz da Floresta 
• MA’AH TRIBU: Diplomacia da Paz pela União dos Povos  
• Na Força: União dos talentos aplicada a alta performance da Floresta  
• Original : Selo de naturalidade originaria para produtos de uso comun 
• Flora Refloresta: Reflorestamento e politicas de proteção e defesa planetária  
• Instituto Nawa: Instituto de Estudos e Preservação das Culturas Indígenas Brasileiras  
• Amazônia aLive: Uma internet que brota da floresta como alternativa cultural dos povos originários para o mundo 
• REC'n'Play:  Cinema da vida real para lançamento de carreiras artísticas com royalties compartilhadas com a Floresta 
• Céu Aberto:  Filosofia de vida pratica aplicada a casas e trabalhos colaborativos em prol do espírito coletivo  
• PachaTV: Coletivo artistico criando mídias conscientes para o planeta Terra 
• Big Txai: Show da realidade dos povos originários  
• Epic Studio: Produtora de conteúdos audio-visuais  
• Monja do Amor: Guia e visionário da Paz 
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 FERRAMENTAS E TALENTOS 
INTERDEPENDENTES PARA UM  

ALCANCE COLETIVO GLOBAL   
  



OUVIR A VOZ DA FLORESTA 

O movimento coletivo Floresta TV partiu de 
um pedido dos próprios Povos Originários do 
mundo em ter autonomia para registrar, 
compartilhar e ampliar milhares de anos de 
cultura e sabedoria altamente sustentável, 
integrativa, coletiva e pacífica com o mundo 
digital binário.

Aldeia Ni Yuxibu, Jordão, Acre. Janeiro de 2019 [Foto: Guilherme Meneghelli / texto : Mathilde Everaere]



OUVIR A VOZ DA FLORESTA 

A FlorestaTV foi lançada como emissora de 
TV compartilhando filmes e mensagens dos 
povos nativos do mundo no dia 28.06.21.  
Ela usa ferramentas inteiramente publicas, 
colaborativas , transparentes e gratuitas 
permitindo a participação ao vivo de quem 
quiser somar no debate. 

UM LINK NO 
GOOGLE MEET 
Podendo acolher até 250000 
pessoas, organizadas em salas 
temáticas podendo entrar ao 
vivo a qualquer hora  

UM CANAL 
YOUTUBE 
Compartilhando a voz da 
Floresta 24/24h, alternando 
entre os debates ao vivo do 
Google Meet e seleções de 
filmes 100% originais Floresta

PachaTV House, Garopaba, 28 de Junho 2021 [Foto: Guilherme Meneghelli / texto : Mathilde Everaere]



BIMI SHU KAYA  AMAZON PRIME 
A aldeia Segredo do Artesão tem um grupo de cinema: 
"Audiovisual Consciência Ambiental" liderado por Isaka 
Huni Kuin,  que já se lançou no mercado audiovisual 
internacional. Um modelo a ser replicado e 
compartilhado com o mundo.

AUTONOMIA CULTURAL 

Aldeia Segredo do Artesão, Tarauacá, Acre. 2 de Agosto de 2021 [Fotos etexto : Mathilde Everaere]

ALTA TECNOLOGIA DA FLORESTA 

CINEMA DA VIDA REAL

Capacitar e equipar os nativos que demostram 
interesse nas tecnologias audiovisuais  para 
apoiar a autonomia, o empoderamento e a 
expansão cultural de cada povo a partir da 
fonte para o mundo.



INSTITUTO DE ESTUDOS E PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS INDÍGENAS BRASILEIRAS  

Somos a ponte que conecta a Floresta com o nosso interior, permitindo que 
possamos nos sentir integrados com a natureza, através da sabedoria dos 
povos nativos. 

Nosso objetivo é trazer consciência a respeito do meio ambiente e dos Povos 
Originários, integrando projetos de sustentabilidade à preservação das 
culturas indígenas e dos recursos naturais da Amazônia.

Aldeia Ni Yuxibu, Jordão, Acre. Janeiro de 2019 [Foto: Guilherme Meneghelli / texto : Eduardo Pizaroli]



QUEM SOMOS NÓS?  
UMA GRANDE FAMILIA  

Fundadores :  

• Guilherme Meneghelli: cinema da vida real 

• Mathilde Everaere: cooperação internacional 

• Flora Dutra: vida em comunidade da floresta ao espaço 

• Camila Saibro: do direito ao dever 

• Eduardo Pizzaroli : fundador do Instituto Nawa FORÇA 
COLETIVA 
Além da  inteira dedicação dos 
seus  5 fundadores, a 
FloresTAviva conta com o apoio 
de dezenas de talentos e 
ferramentas contribuindo no 
projeto de maneira 
decentralizada, autônoma  e 
coletiva (videomakers, 
fotografos, pesquisadores etc)



DA PRESERVAÇÃO AO 
REFLORESTAMENTO

UM PLANETA 
DOIS MUNDOS E UM SÓ FUTURO:  
A PRESERVAÇÃO DAS FLORESTAS 

Com o apoio de diferentes nações, Povos 
Originários começam a desenvolver 
autonomia na preservação da vida e do 
meio ambiente através do resgate de sua 
própria cultura ancestral.

Margem do Rio Tarauacá, 2 de Agosto de 2021 [Foto e texto : Guilherme Meneghelli]



BIOECONOMIA

Por ter aprendido a se sustentar em autonomia, os Povos 
Originários têm natural conhecimento e disposição em 
gerenciar terras, sistemas produtivos e coletividades de 
maneira integral e altamente sustentável. Ter acesso 
garantido às terras, às ferramentas e aos recursos 
permitiram ampliar o modelo de preservação ambiental 
desses povos em grande escala, em um sistema onde todo 
mundo é convidado a fazer parte e encontrar respostas 
colaborativas de ações integradas com Instituições Públicas 
e Privadas, nacionais e internacionais.

STARTUPS DO AGORA 
NATUREZA SUSTENTÁVEL E ABUNDANTE 

Aldeia do Caucho, Tarauacá, Acre. 8 de Agosto de 2021 [Foto: Guilherme Meneghelli / texto : Mathilde Everaere]



O CHAMADO DOS GUARDIÕES DA FLORESTA 

80% 
da biodiversidade 
do mundo

5% 
da população 

mundial

POVOS ORIGINÁRIOS

Aldeia Segredo do Artesão, Tarauacá, Acre. 2 de Agosto de 2021 [Foto e texto: Guilherme Meneghelli]

LABORATÓRIO  
DA FLORESTA 

Com uma variedade incrível de 
espécies, os Povos Originários são 
uma alternativa à saúde mundial e 
estão dispostos a abrir seus 
conhecimentos em cooperação 
internacional com pesquisadores 
dos 4 cantos do mundo.



FLORESTA 

VIVA

FAMÍLIA  
EM COMUNIDADE 

Jovens capacitados e conscientes 
das necessidades ambientais e 
humanas globais que estão 
dispostos a atuar na preservação 
da biodiversidade planetária.

SÁBIOS 
APRECIADOS NO 
MUNDO INTEIRO 

Anciões em todas as 
aldeias repletos de 
sabedorias que 
remetem aos sábios 
gregos, védicos e sufis 
em suas falas e ações.

Aldeia Segredo do Artesão, Tarauacá, Acre. 1 de Agosto de 2021 [Foto e texto: Guilherme Meneghelli]



SISTEMAS 
SUSTENTÁVEIS
COMPARTILHAR E 
APRENDER COM O MUNDO

Energia solar, solo fértil e muita força de trabalho, 
alto potencial a ser ativado colaborando com a 
vida com a construção de poços de água, 
saneamento básico, uma alternativa da vida além 
das margens dos rios.

Aldeia do Caucho, Tarauacá, Acre. 8 de Agosto de 2021 [Foto e texto: Guilherme Meneghelli]

ECONOMIAS REGENERATIVAS



CORPORATIVO 
Alianças com empresas que vão beneficiar de 
uma alta visibilidade ética e prática em troca de 
materiais e produtos estruturais (materais de 
construção, produtos de consumo sustentável, 
ferramentas audio-visual)

SISTEMAS 
SUSTENTÁVEIS
COMPARTILHAR E 
APRENDER COM O MUNDO VIVEIRO DE MUDAS 

COM APOIO DA YVES ROCHER 

A partir de conhecimentos locais, 
viveiros estão sendo construídos no Acre 
para a preservação das florestas, 
permitindo condições mínimas aos 
Guardiões da Floresta.

Centro Huwã Karu Yuxibu , Rio Branco. 27 de Julho de 2021 [Foto: Guilherme Meneghelli / texto : Mathilde Everaere]



INSTITUCIONAL 
Alianças com instituições públicas que 
reconhecem e respondem ao potencial 
ambiental, cultural e econômico 
planetário que representam as 
sabedorias originárias como modelo de 
organização social altamente sabia, 
pacifica e sustentável. 

SISTEMAS 
SUSTENTÁVEIS
COMPARTILHAR E 
APRENDER COM O MUNDO

STF, Brasília, DF. 25 de Agosto de 2021 [Foto: Hugo Takemoto / texto : Mathilde Everaere]



 Aldeia do Caucho, Tarauacá, Acre. 8 de Agosto de 2021 [Fotos: Mathilde Everaere e  Dionis Soares ]

Ampliação do diálogo entre Povos 
Originários e Instituições com o 
comprometimento documentado por uma 
estrutura que mistura Cinema e 
Televisão com conteúdo da vida real.

DIÁLOGO DIRETO
DIPLOMACIA DE UNIÃO E PAZ



TECNOLOGIAS  
MONITORAMENTO DE PROJETOS E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 4K 
Compartilhar e dar acesso a tecnologias permitindo a 
monitoramento de projetos de reflorestamento ou de 
construção de maneira direita e útil para todos.  

Centro Huwã Karu Yuxibu , Rio Branco. 29 de Julho de 2021 [Foto: Guilherme Meneghelli / texto : Mathilde Everaere]

Evolução progressiva da construção de um viveiro 
para 2000 mudas realizado em 35 horas de trabalho 
coletivo e apoio financeiro de fundação francesa, 
que recebe uma traçabilidade ponta a ponta de 
cada recurso engajado na preservação das floresta 
e das culturas originárias.

DRONE NA PRÁTICA 



INCLUSÃO DE TODOS 

Com ajuda de um simples projetor e acesso 
energia elétrica, promovemos a 

participação das comunidades na criação  
audiovisual a partir de projeções dos filmes 

realizados no local e cruzamento de 
conteúdos entre aldeias. Momentos ricos 

reunindo os Anciões, os jovens e as 
famílias ao redor do que lhes une: a riqueza 
de uma cultura extremamente Viva, alegre 

e integrativa ! 

CINEMA NAS ALDEIAS 

Centro Huwã Karu Yuxibu , Rio Branco. 18 de Julho de 2021 [Foto: Guilherme Meneghelli / texto : Mathilde Everaere]



REALIDADE 
+1000 HECTARES  
COM RECURSOS PRÓPRIOS, AJUDA 
DE UM INSTITUTO BRASILEIRO E 
PARCEIROS INTERNACIONAIS 
MAPU inicia um grande centro para sua grande 
família, um espaço para receber os milhares de 
HUNI-KUIN que vivem em contexto urbano. 

Só em Rio Branco são mais de 5 mil indígenas, 
que ao se afastar de sua cultura e sua floresta, 
se tornam vulneráveis aos problemas básicos 
da realidade brasileira, enquanto na floresta, 
com sua rica cultura, terão a garantia e natural 
compromisso com a Floresta Amazônica.

BRASIL EM PAZ E VERDADE

ALÉM DAS RESERVAS

de Julho de 2021

Rio Branco, Acre,  27 de Julho de 2021 [Fotos e texto : Guilherme Meneghelli]



Aldeia Igarapé do Caucho, 13 de Agosto de 2021  [foto : Guilherme Meneghelli]

INSTITUIÇÕES QUE 
COLABORAMOS 

Nossas publicações   
FlorestaTV.medium.com/ 
OOrganismo.medium.com/ 
CéuAberto.medium.com/ 

Nossos canais   
Rec’N'Play 
FlorestaTV 
Pacha.TV 
www.institutonawa.org 

Mídias que colaboramos  
@midianinja 
@midiaindigena 
@midianinja 
@midiaindigena 
@midiaindiaoficial 
@midiaguarnimbye 
@midiaindiaoficial 
@midiaguarnimbye 

Relações institucionais  
Instituto Nawá (Brasil) 
Instituto Alok (Brasil) 
Associação Jiboiana (França) 
Prefeitura de Tarauacá (Acre, Brasil) 
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http://www.institutonawa.org


PachaTV House, Garoaba, SC, junho de 2021

Brasil    

Centro Huwã Karu Yuxibu (Rio Branco, Acre) 
Aldeia do Caucho (municipio de Tarauaca, Acre) 
Aldeia de Tamandaré (municipio de Tarauaca, Acre) 
Aldeia Segredo dos Artesãos (municipio de Tarauaca, Acre) 
Aldeia Ni Yuxibu (Jordão, Acre) 
Rio Branco (capital do Acre) 
Tarauacá (Acre) 

I

Europa  

Paris (França) 
Dunkerque  (França) 
Bruxelas (Belgica) 
  

BASES MILENARES  
DE AÇÃO

Florianopolis (Capital de Santa Catarina) 
PachaTV House ( Garopaba, Santa Catarina) 
Balneário Camburiú (Santa Catarina) 

Sede I.Nawa São Paulo (capital de São Paulo) 
Casa de Cura, Brasilia (DF de Brasilia)



Praça dos Três Poderes, Brasília, Distrito Federal. 25 de Agosto de 2021 [Foto: Guilherme Meneghelli]

Diagramação : Guilherme Meneghelli e Mathilde Everaere


