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INTRODUÇÃO
Em 2003 iniciamos um MOVIMENTO SOCIAL POR UMA CULTURA DE PAZ em Campinas, que
posteriormente se tornou INTERNACIONAL, formado por um COLETIVO que agrega pessoas e
participantes dos três setores: O primeiro setor é formado pelo Estado, o segundo setor pelas
Empresas Privadas e o terceiro setor pela Sociedade Civil e Associações Sem Fins Lucrativos.
O que nos une neste COLETIVO, sem fins políticos, ideológicos ou religiosos, é que comungamos
de um mesmo objetivo: PROMOVER A PAZ PESSOAL, SOCIAL E PLANETÁRIA, que estão em
consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.
Desta forma este COLETIVO não tem personalidade jurídica e respeita e preserva a identidade e
individualidade de cada participante.

ALGUNS PROJETOS QUE PARTICIPAMOS:
Programa Escola da Família - Espaços de Paz ∕ UNESCO; Leis de políticas públicas para refugiados
(http://www.planetapaz.com.br/refugiados-e-cultura-de-paz-em-campinas/) e de Educação
Ambiental de Campinas, criação do COMPAZ - Conselho Municipal de Cultura de Paz de
Campinas
(http://www.planetapaz.com.br/conselho-municipal-de-cultura-de-paz-decampinas-primeiros-passos/) , Lei que institui o Dia da Cultura e da Paz e adota a Bandeira da
Paz de Paulínia (http://www.planetapaz.com.br/agora-em-paulinia-e-lei-25-de-julho-e-o-diada-cultura-da-paz-e-adota-a-bandeira-da-paz-como-simbolo/) , da 2ª Marcha Mundial da Paz e
Não-Violência trecho Campinas (http://www.planetapaz.com.br/?s=marcha+campinas) ,
Valinhos
(http://www.planetapaz.com.br/valinhos-na-2a-marcha-mundial-da-paz-e-da-naoviolencia/) e Sumaré (http://www.planetapaz.com.br/sumare-na-2a-marcha-mundial-da-paz-eda-nao-violencia/) e da criação e realização das I, II e III MOSTRA CULTURAL INTERNACIONAL
BANDEIRA DA PAZ (http://bandeiradapaz.org/) .

PROJETO “BANDEIRA DA PAZ - IV MOSTRA CULTURAL BANDEIRA DA PAZ 2022”
A MOSTRA CULTURAL BANDEIRA DA PAZ é o evento de culminância do PROJETO BANDEIRA DA
PAZ, que basicamente consiste em estimular pessoas e instituições a realizarem ações e projetos
socioeducativos em prol da Paz Pessoal, Social e Planetária durante o período que antecede o
DIA 25 DE JULHO que é o DIA INTERNACIONAL DA BANDEIRA DA PAZ, e, valorizar os trabalhos
realizados através do reconhecimento, divulgação, e principalmente, por oportunizar o nosso
Evento de Culminância, de preferência num TEATRO, nossa MOSTRA CULTURAL BANDEIRA DA
PAZ, onde todos mostram os trabalhos realizados onde são reconhecidos e aplaudidos pelos
trabalhos realizados.
As apresentações das ações e projetos realizados são através de expressões artísticas em duas
modalidades: 1. Apresentações no hall de entrada do Teatro através de EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA
de pinturas, modelagens, artesanato, workshops, por exemplo, e 2. NO PALCO através de dança,
música, poesia, contação de história e dramatização, por exemplo.
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A MOSTRA CULTURAL BANDEIRA DA PAZ então, não é simplesmente um belo evento, mas
muito além disso, é uma finalização de um trabalho realizado e uma grande confraternização
entre os participantes do PROJETO.
O OBJETIVO GERAL é PROMOVER A PAZ PESSOAL, SOCIAL E PLANETÁRIA ATRAVÉS DA
PROMOÇÃO DA CULTURA DE PAZ E DA ARTE, inspirados na notória frase de Nicolas Roerich,
criador da Bandeira da Paz, que diz: "Onde há cultura há paz, onde há paz há cultura".
Como o DIA 25 DE JULHO é comemorado em várias cidades do MUNDO como o Dia Mundial de
Paz e da Cultura tendo a Bandeira da Paz como símbolo, nos unimos a essa corrente de energia
pacífica e pacificadora, dando nossa contribuição para a Paz pessoal social e planetária.
Motivados e valorizados, tendem a Aprimorarem seus Projetos para apresentarem no próximo
ano.
A ideia é essa: ESTIMULAR, UNIR, REALIZAR, INSPIRAR, VALORIZAR E APRIMORAR.

Comunicação & Responsabilidade Social:
http://www.planetapaz.com.br/

