
HOMENAGEM IKAMURU SHUKU SHUKUWE & BATISMO DO NIXPUPIMA  
 

IKAMURU SHUKU SHUKUI HONRANDO A VIDA ETERNA DESEMBRO 2019 / 2020

Desde o coração da Amazônia, vem o chamado para celebrar a virada do ano 
conectados com a nossa querida Mãe Terra, germinando sementes de gratidão, 

reflexão e amor, muito amor, durante esta linda imersão nos costumes e 
tradições do Povo Huni Kuin no Festival Ikamuru Shuku Shukuwe e celebração 
de Ano Novo nas terras Huni Kuin, que acontecerá de 21 de dezembro de 2019 

a 04 de janeiro de 2020, na Aldeia São Joaquin, na Terra indígena Baixo Rio 
Jordão no estado do Acre. 

Uma oportunidade única para imergir nos costumes e na cultura de cura do 
povo Huni Kuin. Participando no festival você também colabora para a 
preservação da Floresta Amazônica. Já que os povo indígenas são os 

verdadeiros guardiães da floresta. Mais de 95% do seu território demarcado é 
de selva virgem.  

Junte-se a nós nesta transformadora experiência no coração da floresta. 

Teremos a oportunidade de participar em cerimónias tradicionais, consagrando 
as medicinas sagradas que tem grande poder de cura e transformação, 

ajudando-nos a conectar com a essência de nosso ser entendendo o valor da 
pureza da cultura milenar do povo Huni Kuin. 

 
HAUX 



 Programação HOMENAGEM Dezembro/2019 

- 21/Dezembro - sábado 
- Aerotaxi ao Jordão 
- Barco para a Aldeia 
- TARDE livre/Hospedagem 
- NOITE: ABERTURA 

- 22/Dezembro - domingo 
- MANHÃ CEDO: Pintura Corporal 
- TARDE: Passeio pela Aldeia visitando o Espaço Fundo Segredo; Samaúma; Parque 
das Medicinas. Ervas Perfumosas, Colírios, Rapé. 
- NOITE: Círculo de rapé, cantos e historias 

- 23/Dezembro - segunda 
- Visita Sítio Luz da Floresta durante todo o dia 

- 24/Dezembro - terça 
- Dia livre na aldeia 
- NATAL: Cerimônia de Nixi Pae (Ayahuaska) 

- 25/Dezembro - quarta 
- Kambo depois da cerimônia 
- Banho de Erva após Cerimônia 
- Dia de confraternização: almoço comunitário 

- 26/Dezembro - quinta 
- Dia livre na aldeia 
- HOMENAGEM: Cerimônia de Nixi Pae (Ayahuaska) 

- 27/Dezembro - sexta 
- Kambo depois da cerimônia 
- Banho de Erva após Cerimônia 
- Dia de confraternização: almoço comunitário 

- 28/Dezembro - sábado 
- Barco ao Jordão "Grupo Homenagem" 
- Aerotaxi para Rio Branco 

 Programação BATISMO NIXPUPIMA 2019/2020 

- 28/Dezembro - sábado 
- Chegada na Aldeia 

- 29/Dezembro - Domingo 
Conhecer a aldeia / Abertura Nixi Pae (Ayahuaska) 

- 30/Dezembro -> 01 Janeiro  
Batismo 

- 02/Janeiro - quinta  
- Encerramento Nixi Pae (Ayahuaska) 



- 03/Janeiro - sexta  
Dia livre - confraternização - descanso 

- 04/Janeiro - sábado  
Barco de volta/Aerotaxi (sábado) 

 CONTRIBUIÇÃO 

Opção 01 
Homenagem: 21 a 28 de dezembro = 655€ (8 dias) 

Opção 02 
Homenagem + Ano novo + dieta: 21/dez a 04/jan: 1260€ (15 dias) 

Opção 03 
Ano Novo + Dieta de Batismo: 28/Dez a 04/Jan : 655€ (8 dias) 

 Logística Externa Opcional: R$ 1700,00 (Brazilian Reals) 
O serviço de Logística externa será feito por uma empresa que tem muita experiência 
em organizar grupos. Recomendamos reservar este serviço para facilitar a sua 
chegada na aldeia. 
Este pacote inclui. 
 
* Receptivo no aeroporto de Rio Branco/AC   
* Transfer ída e volta ao Hotel de Rio Branco/AC  
* 2 diárias de hotel em Rio Branco (ída e volta) 
* Aerotaxi até o embarque fluvial (ída e volta). 

OBSERVAÇÃO:  
Não está incluída a alimentação na estadia em Rio Branco ou Tarauacá, somente o 
café da manhã nos hotéis mencionados. 

Informes gerais:  

Sua contribuição incluirá:  
* Transporte Fluvial, Hospedagem na Aldeia,  Alimentação 3x na Aldeia,  Todas 
as atividade e medicinas durante o retiro. 
* Programação voltada para a vivência com as medicinas sagradas do Nixi Pae 
(Ayahuasca), Reshke Pae (Rapé), Shãnitsamati (colírio natural) e Rauki (banho 
de ervas para proteção), como também com as artes milenares do povo Huni 
Kuin, os Kenes (grafismos indígenas) como a cestaria e rezos sagrados; 

*  Neste valor não está incluso o traslado de Rio Branco para o Centro Huwã 
Karu Yuxibu, Recomendamos que reservem o pacote de logística externa. 

* Os custos de deslocamento dos participantes de sua cidade para a capital 
acreana, ponto de encontro para ida a Aldeia Jão Joaquin, são de 
responsabilidade dos mesmos;  



 O que levar:  
Rede, mosquiteiro, saco cama, capa de chuva, protector solar, toalha, 
repelente de mosquitos, lanternas, frutas, cereais, saco de lixo (você leva 
embora o seu próprio lixo), seu copo, prato e talheres, faca, garrafa d`agua, 
chapéu, calças e blusas de manga comprida de tecido leve (para proteger dos 
mosquitos), galocha, roupa de banho. 
 

 O que não levar:  
Doces, álcool, drogas ilícitas. 

Contacto para inscrições  
Pedro Collares  

pedrohang@gmail.com 
Whatsapp/Telegram: +351 914393365 

 

HAUX
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