
Bauru, 21 de julho de 2014.  

 

Programação pelo Dia Municipal da Cultura e da Paz começa nesta terça-feira 

 

O Dia Municipal da Cultura e da Paz, 25 de julho, foi instituído no Calendário 

Oficial do Município pela Lei 6.364 de 14 de junho de 2013.   

A programação, que começa nesta terça-feira, 22, prevê atividades artísticas, 

científicas, religiosas e culturais, com grande confraternização, no intuito de 

compartilhar saberes e experiências de convívio, celebrar a união, vivenciar a paz, 

repensar atitudes e contemplar o sagrado em busca do desenvolvimento humano e 

social.  

São realizadores do evento, Sesc, Senac, Prefeitura Municipal de Bauru, 

Secretaria Municipal de Cultura, Rede Social Entrelaços, Sítio Casa do Jatobá e 

Preserva Mundi. A organização está a cargo da Comissão Municipal da Cultura e da 

Paz, que conta com representantes do Poder Executivo, Poder Legislativo, Secretaria 

Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Educação e Comunidade – vinculados à 

Cultura e a Paz, Sesc e Senac.    

A Lei Municipal também adota a Bandeira da Paz, que é um dos símbolos mais 

antigos do mundo. Deve ser confeccionada em pano branco, tendo no centro um círculo 

na cor vermelho-púrpura e dentro dele, no centro, sobre o fundo branco, três esferas 

também na cor vermelho-púrpura, colocadas em triângulo ascendente.   

A cor vermelha representa a cor do sangue humano, enquanto que a cor branca 

do fundo representa a verdade universal. As três esferas foram definidas como a síntese 

de todas as artes, ciências e legados espirituais dentro do círculo da Cultura, como um 

todo unificado.  

A Bandeira da Paz estimula o indivíduo a esforçar-se por realizar seu alto 

potencial e representa a cooperação – pedra angular da cultura planetária emergente – 

em todos os aspectos da atividade humana.  

Esta bandeira foi estabelecida no Pacto da Paz de Roerich para proteger todos os 

monumentos culturais e históricos nos tempos de guerra. O pacto foi apresentado por 

Nikolai Roerich no ano de 1929 em Nova York quando foi nomeado para o Prêmio 

Nobel da Paz. Em 1935, Franklin Roosevelt presidiu a cerimônia máxima na Casa 

Branca – Washington D.C., na qual 21 países firmaram este documento histórico. Em 

1983 a Rede Arte Planetária reviver a bandeira e começou a utilizá-la novamente como 

símbolo de “paz através da cultura” e do poder da arte como um instrumento de 

transformação pacífica.  

Roerich foi um artista mundialmente reconhecido, arqueólogo e escritor. 

Afirmava que os tesouros culturais são e valor duradouro como patrimônio comum da 

humanidade e definiu a cultura como o cultivo do potencial criativo do ser humano. 

Acreditava que alcançar a Paz através da Cultura é um propósito para ser realizado pelo 

esforço positivo da humanidade. “Onde há paz, há cultura, onde há cultura, há paz”, 

dizia Nikolai Roerich.   

 



PROGRAMAÇÃO PELA PAZ 

 

ABERTURA OFICIAL  

22/07, terça, 14h. Sesc. Auditório. 165 lugares. 

 

Palestra 

Paz através da Cultura, Cultura através da Paz 

22/07, terça, 14h. Sesc. Auditório.  

A disseminação da Cultura de Paz é essencial para a construção de um novo paradigma 

de desenvolvimento humano, de mudanças verdadeiras e substanciais e de um novo 

encantamento pela vida e pelo mundo. Com Flávia Toqueti, Facilitadora da Lei do 

Tempo, Articuladora das Redes de Cultura de Paz e Agroecologia na Bioregião de 

Bauru. Coordenadora do Núcleo Experimental “Sítio Casa do Jatobá” em Arealva.  

Inscrições antecipadas na Central de Atendimento do Sesc. Tel.: 3235-1750 
 

 

REPENSANDO ATITUDES 

 

Cinema 

 

Eu Maior 

Associação Dobem | Brasil, 2010 | 90 min. 

22/07, terça, 16h. Sesc. Auditório. 165 lugares. 

Eu maior traz uma reflexão contemporânea sobre autoconhecimento e busca da 

felicidade, por meio de entrevistas 

com expoentes de diferentes áreas, incluindo líderes espirituais, intelectuais, artistas e 

esportistas. 

O filme é uma iniciativa da Associação Dobem, ONG cuja missão é disseminar 

conhecimento voltado para um desenvolvimento humano integral. Numa iniciativa 

inédita de crowdfunding com incentivo fiscal, o filme arrecadou R$ 208,6 mil junto a 

mais de 600 patrocinadores pessoa-física. 

 

 

Workshop 

 

A Ciência da Felicidade 

25/07, 16h. Senac. Auditório.100 lugares. 

O workshop apresenta as mais recentes pesquisas científicas sobre a ciência hedônica 

que estuda a fonte da felicidade humana.  A bioquímica do bem-estar e técnicas simples 

para se sentir bem na vida serão abordadas provocando uma a reflexão sobre o que traz 

a verdadeira felicidade? 

Com Rachel Trovarelli, coordenadora de projetos e facilitadora do Instituto Visão 

Futuro que é um Centro de Desenvolvimento Integral do Ser Humano sediado em 

Porangaba-SP. 

Inscrições antecipadas no Senac. Tel.: 3321-3199. www.sp.senac.br/bauru 
 

 

Oficina 

 

Comunicação não violenta: comunicação para a paz 



25/07, 19h às 22h30. Auditório Municipal (Teatro). 50 vagas.  

26/07, 8h às 12h e 14h às 18h 

Com Elizabeth Cerri consultora em desenvolvimento humano e organizacional, formada 

em artes plásticas, pedagoga social e professora Waldorf. 

A comunicação não violenta (CNV) abordada nesta oficina de 12 horas tem base em 

princípios universais de paz, justiça, dignidade, segurança, liberdade e amor. 

Inscrições antecipadas na Secretaria Municipal de Cultura. Tel.: 3235-1088 
 

 

 

INICIATIVAS QUE MERECEM SER COMPARTILHADAS 

 

 

PAZEANDO: JOVENS PELA PAZ 

Cultura de Paz e Educação 

23/07, quarta, 9h às 11h e das 14h30 às 16h30. Teatro Municipal de Bauru. 450 

lugares. 

Apresentações de atividades relacionadas à cultura de paz pelos jovens da 

Aprendizagem do Senac Bauru. 

PAZEANDO: JOVENS PELA PAZ 

Cultura de Paz e Educação 

24/07, quinta, 8h30 às 10h, 10h30 às 12h e das 14h30 às 16h30. Senac. Auditório. 

100 lugares. 

Apresentações de atividades relacionadas à cultura de paz pelos jovens da 

Aprendizagem do Senac Bauru.  

 

 

COMPARTILHANDO IDEIAS 

 

 

VIVIANE MOSÉ 

“Educação para a paz e o valor do diálogo na atualidade” 

Viviane é poetisa, filósofa, psicóloga psicanalista e especialista em elaboração e 

implementação de políticas públicas. Mestre e doutora em filosofia pelo Instituto de 

Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

23/07, quarta, 19h30. Teatro Municipal de Bauru. 450 lugares. Ingressos 

antecipados no Sesc, Senac e Secretaria Municipal de Cultura. 

 

 

TIÃO ROCHA 

“Cultura de paz: educação e desenvolvimento comunitário” 

Bate-papo com o educador, antropólogo e folclorista brasileiro. Autor de obras de 

desenvolvimento cultural e comunitário, além de membro de várias organizações de 

fomento à iniciativas nestas áreas. 

24/07, quinta, 19h30. Sesc. Auditório. 165 lugares. Inscrições antecipadas na 

Central de Atendimento do Sesc.  

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Poetisa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3loga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicanalista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mestre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Filosofia_e_Ci%C3%AAncias_Sociais_da_Universidade_Federal_do_Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Filosofia_e_Ci%C3%AAncias_Sociais_da_Universidade_Federal_do_Rio_de_Janeiro


CELEBRANDO A UNIÃO 

 

JUNTOS PELA PAZ 

25/07, sexta, a partir das 8h. Ponto de Encontro: Praça da Paz.  

Uma manhã com vivências, rituais e experiências nas diversas linguagens culturais, 

artísticas e corporais que promovem a Cultura de Paz, envolvendo a participação da 

Comunidade, Instituições, Entidades e Grupos Locais.   

 

Saudação ao Sol e Ritual do Fogo 

8h. Praça da Paz. 

 

Celebração Ecumênica para a Paz Mundial  

8h30. Praça da Paz. 

 

Hasteamento da Bandeira da Paz 

9h30. Praça da Paz.  

 

Caminhada pela Paz 

9h45. Saída da Praça da Paz. 

 

Danças da Paz Universal  

10h. Parque Vitória Régia. 

 

Sarau Pela Paz e Espaço Zen 

10h30 às 12h. Parque Vitória Régia. 

 

 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

C/ informações das instituições parceiras   
 


