
Projeto da Usina Mauá divulga cultura kaingang em Curitiba 

A Usina Hidrelétrica Mauá patrocinou uma apresentação do Grupo de Dança da Terra Indígena 
Queimadas, neste domingo (17), no Memorial de Curitiba. Também foi montada no espaço do 
Memorial uma exposição do artesanato feito pelos índios. 

Para chamar a atenção das pessoas que circulavam pela movimentada feirinha do Largo da 
Ordem, o grupo começou a dançar do lado de fora do Memorial e só depois tomou conta do 
palco interno com uma sequência de apresentações das danças típicas. 

O evento antecipa as comemorações do Dia do Índio e foi pensado como forma de divulgar 
aspectos da tradição kaingang: “Estamos numa fase de resgate de nossa cultura e queremos 
mostrar para a população que os índios do Paraná são totalmente diferentes da imagem que 
eles têm dos índios da Amazônia”, explica o coordenador, Adalto Cordeiro. 

Esse grupo foi mobilizado há cerca de dois anos e tem como foco a participação de jovens da 
Terra Indígena em atividades de valorização de danças kaingang e na divulgação para 
indígenas e não indígenas. 

O incentivo da Usina Mauá às ações de valorização da cultura kaingang está previsto no 
Projeto Básico Ambiental para as Terras Indígenas, que reúne uma série de iniciativas para 
beneficiar as comunidades tradicionais da área de influência da hidrelétrica. 
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