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Durante o ano de 2020, o período de calamidade pública afetou diversos setores que tiveram forte redução em suas atividades

econômicas, e para o de cultura foi uma redução absoluta de renda, por isso, o governo Federal aprovou a Lei de Emergência

Cultural Aldir Blanc N°14.07/2020, que estabelece um conjunto de ações para garantir renda emergencial para trabalhadores da

Cultura e manutenção dos espaços culturais brasileiros durante o período de pandemia da Covid-19, uma delas em especial são

as Comunidades Indígenas. 

A Funai – Fundação Nacional do Índio reconhece a Aldeia da Etnia Kaingang no município por preservar a cultura, língua e a

crença indigena. Composta pelas comunidades Pó Nhãm Mág e Ká Mág, contando com mais de 20 famílias, localizadas no

município de Farroupilha.  

Este povo mantém suas tradições através dos rituais de dança, artesanato elaborado com penas e em madeira com a

representação de elementos da natureza, pelos hábitos alimentares e a tradicional cultura de tratamentos de saúde com base em

chás e produtos naturais. Sabedoria que é repassada de geração em geração.  

Uma amostra dessa cultura foi apresentada e registrada através do Edital 13, que contemplou a seleção de projeto cultural para a

representação da trajetória cultural indígena. Na quinta-feira, 17/12, a Aldeia promoveu em seu espaço cultural, apresentações de

dança, com quatro rituais Kaingang, além da exposição do artesanato tradicional produzido por eles.
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