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I - Identificação 
 

Nome Fantasia: Pax Cultura 

Razão Social: Instituto Roerich da Paz e Cultura do Brasil 

CNPJ: 03.591.560/0001-56 

Inscrição Municipal (CGA): 298.012/001-47 

Certificados e Prêmios 

• Certificado de Utilidade Pública Municipal – Salvador: Lei nº 7.454/2008 de 29/04/2008. 

• Certificado de Utilidade Pública Estadual – Bahia: Lei nº 8741/2003 de 17/09/2003. 

• Certificado de Utilidade Pública Federal – Brasil: Portaria nº 1.531 de 14/09/2003 Secretaria Nacional de 

Justiça do Ministério da Justiça. 

• Registro no Conselho Municipal de Assistência Social – Salvador: nº 0336 de 11/05.2000. 

• Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – Salvador: nº 356 de 07/06/2000. 

• Registro no Conselho Nacional de Assistência Social – Brasil: Resolução nº 25 de 14/03/2001, DOU 

15/03/2001. 
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• Prêmio Parceiros da Paz – 2003 (então Secretaria Municipal de Articulação e Promoção da Cidadania/ SEMAP – 

Prefeitura do Salvador). 

• Prêmio Top Of Mind Brazil – 2005/ 2006 – Consagração Pública Brasileira – Instituto Brasileiro de Pesquisa de 

Opinião Pública – INBRAP. 

• Prêmio e Certificado Parceiro da Paz – Movimento Você e a Paz, coordenado pelo Profº Divaldo Franco, dezembro 

de 2008. 

• Certificação Internacional do Gaia Education para implantar em Salvador o curso: Educação Gaia – Design em 

Sustentabilidade 

 

http://www.roerich.org.br/ 

Endereço: Avenida Estados Unidos, 528, sala 1.213- Comércio, Salvador-BA-Brasil, CEP 40.010.020. 

 

 

 

 

http://www.roerich.org.br/
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II - Apresentação 
 

Associação civil, sem fins lucrativos, de natureza 

educacional, cultural e filantrópica, fundado em 09/10/1999, com 

sede nacional na Avenida Estados Unidos, nº 528, sala 1.213, 

Comércio, Salvador - Ba, registrada no Conselho Nacional de 

Assistência Social, no Conselho Municipal de Assistência Social de 

Salvador e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, considerado de utilidade pública municipal, estadual e federal, tem por finalidade reduzir a violência 

através de programas de educação para paz através da cultura, arte e ética viva,  implementando ações que 

possibilitem a preservação e proteção dos tesouros culturais criados pelo gênio humano, conforme o estabelecido no 

Pacto Internacional Röerich da Paz e Cultura, assinado em 15/04/1935, por 21 representantes de governos dos países 

das Américas, na Casa Branca EEUU, tendo por idealizador Nicholas Röerich (educador, pacifista, artista, cientista, 

advogado, arqueólogo e diplomata), bem como promover a preservação do patrimônio cultural e natural. 

É nesse esteio que o Instituto Röerich da Paz e Cultura do Brasil busca desenvolver um trabalho de 

educação integrada, envolvendo artes, ciência, cultura, valores humanos e ética, impulsionando a construção da paz. 
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III - Projetos Desenvolvidos 
 
 

 PROJETO EDUCAÇÃO PARA MÍDIA E PAZ, REALIZADO EM PARCERIA COM A SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO 

JORGE/ BAGUNÇAÇO.   

Comunidade alvo: Vila Ruy Barbosa, para 30 jovens, com gratuidade 100%. 

Objetivo: Ocupação e renda na área de elaboração, roteiro e produção de vídeo. O projeto atingiu seus 

objetivos, oferecendo estágio em empresas de produção de vídeo, participou de festival promovido pela 

Secretaria de Cultura do Estado e isoladamente com o próprio instrutor da matéria. 

Financiado: pelo Programa Capacitação Solidária 

 

 PROJETO MULHERES EM MOVIMENTO  

Comunidade alvo: Feira de Santana/ Ba subdistrito de Tiquaruçú.  

Objetivo: Trabalhar a educação comportamental na área das DSTS/AIDS, formando 20 agentes multiplicadoras, 

com gratuidade 100%, após período de seleção processual. Foram selecionadas, na primeira fase, 50 mulheres 

que participaram das oficinas e dos trabalhos de disseminação dos valores e das questões ligadas ao gênero.  

Projeto financiado: pelo Ministério da Saúde com apoio da UNESCO. 
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 PRÊMIO MÍDIA DA PAZ 

Público Alvo: jornalistas (não houve inscrições pagas, sendo o trabalho com gratuidade 100%). 

Objetivo: Premiar jornalistas que elaborassem matérias sobre paz. 

Parceria: Associação Brasileira de Imprensa, UNESCO e Movimento Mídia da Paz/ SP.  

Realização: Revista Imprensa 

Financiado: pelo Hospital Samaritano  

 

 PROJETO PAZ NA ESCOLA 

Público alvo; Professores, Diretores e Líderes estudantis em 05 Escolas com mais problemas de violência, 

atingiu mais de 5.000 pessoas com gratuidade 100%. 

Objetivo: Disseminação de Princípios de Educação para Paz 

Parceria: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Plano de Promoção da Paz da Prefeitura Municipal do 

Salvador e ADESOL (Associação de Desenvolvimento Social). 

Como produto do trabalho foi elaborada uma cartilha sobre valores de paz, um marco significativo sobre a paz, 

através da arte, mostrando que a escola se preocupa com a construção de uma cultura de paz, como também, 

a implantação de um Núcleo em cada escola, objetivando disseminar esses princípios e valores de paz. 

Financiamento: FNDE 
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 PROJETO AMPLIAÇÃO DA PERCEPÇÃO VISUAL ATRAVÉS DA TÉCNICA DO MOSAICO 

Comunidade alvo: Alto das Pombas, para 30 jovens, com gratuidade 100%. 

Objetivo: Ocupação e renda na produção de objetos utilitários e painel em mosaico. Os jovens organizaram, 

feiras e exposições em shoppings dos objetos produzidos e participaram de seminários, encontros e palestras 

onde puderam expor o trabalho realizado. 

Financiado: pelo Programa Capacitação Solidária 

  

 LANÇAMENTO DA CAMPANHA DESARME-SE... COMECE POR SEUS PENSAMENTOS.  

 Comunidade: Foram realizados vários encontros, atingindo um público de 200 pessoas, com gratuidade 100%, 

anualmente.  

Objetivo: Realizar trabalhos educacionais, voltados para desenvolver e estimular valores que transforme o 

pensar e a forma de agir, visando a prevenção da violência e a construção de uma cultura de paz. 

  

  PROJETO EDUCAÇÃO PARA PAZ E NÃO VIOLÊNCIA À MULHER 

Comunidade alvo: Valéria, 50 mulheres, com gratuidade 100%. 

Objetivo: Participar do Plano de Promoção da Paz da Prefeitura de Salvador e da UFBA/ISC. Realizada 04 

oficinas temáticas teóricas - vivencial e 01 oficina de reciclagem de papel e produção de caixas artesanais. 
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 PROJETO AMPLIAÇÃO DA PERCEPÇÃO VISUAL ATRAVÉS DA COMPOSIÇÃO COM RETALHOS  

Comunidade alvo: Convento do Desterro/ Bairro Nazaré, para 30 jovens (meninas), com gratuidade 100%. 

Objetivo: Ocupação e renda na produção e confecção de almofadas, colchas e outros. As jovens organizaram 

feiras e exposições em shoppings dos objetos produzidos e participaram de seminários, encontros e palestras 

onde puderam expor o trabalho realizado. 

Financiado pelo Programa Capacitação Solidária 

  

 PROJETO DESARMANDO O CORAÇÃO PARA DESARMAR O GESTO 

Objetivo: Disseminar valores da paz e de educação mental para o desarmamento das emoções e pensamentos 

que produzem a violência, culminando com apresentação teatral por adolescentes, elaboração do estatuto da 

paz e exposição de trabalhos de pintura e colagem. 

Parceria: Plano da Paz PMS e Secretaria da Segurança Pública e ADESOL. 

Comunidades alvos: Fazenda Coutos, Plataforma, Paripe e Periperi. 

Foi elaborados o estatuto da Paz, oficinas de teatro, pintura, colagem e exposição de trabalhos. O projeto 

atingiu mais de 150 pessoas nas oficinas (entre jovens, adultos e crianças) e na culminação do trabalho foi feito 

um show pela paz, com músicas cantadas por grupos baianos, atingindo mais de 1.000 pessoas em praça 

pública do bairro de Paripe, tudo com 100% de gratuidade. 
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 PROGRAMA PERMANENTE ECOBAIRRO - O PLANETA É NOSSA CASA  

O projeto nasceu da ideia de levar para o ambiente urbano alguns dos princípios praticados nas ecovilas, um 

movimento que já está presente em cerca de 15.000 localidades em todo o mundo.  

Alicerçados nos princípios da Cultura de Paz, da Educação para o Desenvolvimento Sustentável e inspirado nas 

experiências das Ecovilas, vamos semear nos bairros da cidade experiências vivas de sustentabilidade. As 

mudanças de consciência devem atingir os indivíduos, sua casa, seu bairro, sua cidade e o Planeta. 

Compartilhando nossa Visão de Mundo e Princípios  resgataremos uma vida em comunidade no bairro, 

fortalecendo o vínculo afetivo com o lugar e despertando o cuidado entre todos os seres. O Ecobairro está 

presente hoje em São Paulo-SP, Salvador - Ba e no município de Feira de Santana-Ba. O DNA do Ecobairro é: 

Economia, Cultura, Educação, Saúde, Política, Ecologia, Espiritualidade e Comunicação. Site: 

http://www.ecobairro.org.br/.  

 

 CURSO MEDIADOR DA PAZ 

Objetivo: Formar pessoas para mediar situações de conflito no bairro, evitando situações de violência e 

orientar a comunidade para busca de seus direitos, disseminando uma cultura de paz e o exercício da 

cidadania. 

http://www.ecobairro.org.br/
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Comunidades alvos: Valéria, Saramandaia, Alto de Coutos, Nova Constituinte, Pernambués e Arenoso, 

atingindo um total de 180 pessoas com 100% de gratuidade. 

 CAMPANHA INSPIRE PAZ, RESPIRE SAÚDE 

O Instituto Roerich da Paz considerando e reconhecendo que a garantia de uma vida saudável para todo e 

qualquer cidadão é função da sociedade civil organizada e dos governos constituídos, resolveu lança esta 

campanha educativa objetivando: educar o pensamento através da meditação e outras técnicas; realizar 

atividades que promovam a disseminação de informações para educar o corpo físico, emocional e mental e 

elaborar e divulgar folhetos, artigos, cartilhas, workshop e partilhas sobre os cuidados com a saúde e trabalhar 

a longevidade com práticas de educação física e de energia. 

 PROJETO PLATAFORMA  

Objetivo: financiado pela Petrobrás, voltado para o Resgate da Cultura do bairro de Plataforma, oficinas de 

marcenaria e de mosaico para inserção de jovens no mercado de trabalho, o fruto desse projeto é a formação 

de uma cooperativa. São 40 jovens que participam desse trabalho com 100% de gratuidade. 

Dentro do resgate da cultura do bairro, foi realizado três eventos tradicionais do bairro 9 carnaval com pierrô e 

colombina, São Bartolomeu e São Pedro dos Pescadores. 

Comunidade alvos Moradores do bairro de Plataforma, num total de mais de 6.000 pessoas. 

Financiado pela Petrobrás. 
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 PROJETO JOVEM APRENDIZ EM MOVIMENTO 

 Objetivo: Disseminar valores de paz e estimular os jovens a reconquistar sua autoestima, preparando-os para 

inserção no mercado de trabalho, oferecendo duas oficinas: Reciclando com Arte e Alimentação Saudável. 

Comunidade alvo: Sessenta jovens do Município de São Francisco do Conde, com gratuidade 100%. 

Parcerias: Petrobrás e Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde 

 

 REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE PAZ 

Comunidade alvo: Alto das Pombas, dirigida para 50 pessoas moradoras do referido bairro, com 100% de 

gratuidade. 

Objetivo: Conscientizar e desenvolver ações que efetive a paz. O trabalho foi realizado em parceria com o 

Fórum Comunitário de Combate a Violência da Universidade Federal da Bahia UFBA. 

 

 PROJETO EDUCAÇÃO PARA MÍDIA E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA PAZ  

Comunidade: Brotas, 30 jovens com gratuidade 100%. 

Parceria: IDEAL Instituto de Estudos da Alma 

Objetivo: ocupação e renda na produção de vídeos 

Financiado: pelo Programa Capacitação Solidária 
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 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

Comunidades alvos: Saramandaia, Nova Constituinte e Alto de Coutos. Atingiu mais de 200 pessoas com 

gratuidade de 100%.  

Objetivo: Disseminar valores de paz e estimular a comunidade na articulação de ações e unir organizações dos 

bairros, visando exercer seus direitos e deveres perante o poder público e formar o CEL Comissões Executivas 

Locais. 

Parceria: Plano da Paz /PMS 

 

 PROJETO ECOLOGIA URBANA 

Comunidades alvos: Moradores do Subúrbio Ferroviário. Atingiu mais de 100 pessoas com gratuidade de 

100%. 

Objetivo: Promover mudança de valores e comportamento no público alvo, na perspectiva de uma melhoria na 

qualidade de vida e bem-estar social de todos, para que seja formado agentes multiplicadores no Subúrbio 

Ferroviário para realizar ações educativas para preservação do meio ambiente. 

Parceria e Patrocínio: Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 
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 PROJETO ALDEIA BAHIA 

Objetivo: Promover a sensibilização e educação socioambiental, através de ações socioculturais e de 

entretenimento. Possui quatro formatos: Aldeia Maior (Eventos de grande porte); Curta Aldeia (Ações 

condensadas em instituições (empresas, escolas, outras)), Aldeia Folia (Eventos festivos (Festas: carnaval, 

micaretas, outras) e Sempre Aldeia (Projetos contínuos em comunidades). 

Parceria: Secretaria do Meio Ambiente (Estado) e Superintendência Do Meio Ambiente (Município). Vejam o 

evento do Meio Ambiente 2010 http://www.youtube.com/watch?v=ZoP_FiZQMFM. 

 

 

 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

Comunidades alvos: Pernambués e Arenoso. Atingiu mais de 100 pessoas com gratuidade de 100%. 

Objetivo: Disseminar valores de paz e estimular a comunidade na articulação de ações e unir organizações dos 

bairros, visando exercer seus direitos e deveres perante o poder público e formar o CEL Comissões Executivas 

Locais. 

Parceria: Plano da Paz /PMS   

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZoP_FiZQMFM
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 PROJETO VIACOR – O CAMINHO DAS CORES 

VIACOR é um Espetáculo de Dança e Multimídia com duração de 1 hora, que propõe pensar sobre os aspectos 

complexos que envolvem as emergentes preocupações do homem, refletindo sobre a identidade e a 

globalização, o meio ambiente e o desenvolvimento econômico, o rural e o urbano no contexto da 

modernização da Sociedade Global. Neste aspecto, destaca-se a urgência de uma consciência ecológica 

mais complexa, capaz de perceber a inter-relação entre os fatos distintos que caracterizam os conflitos 

dinâmicos que formam o sistema da vida e da cultura humana.  

VIACOR traz uma linguagem multi- referencial, utilizando-se da dança e do audiovisual, buscando uma 

comunicação acessível ao público alvo, na qual o que mais importa é a experiência da dimensão estética e a 

reflexão sobre os modos de vida da humanidade ao longo de sua trajetória. 

Por essa razão, trata-se de uma obra atualíssima, que se engaja nas discussões e preocupações do mundo 

moderno buscando uma resposta para aquilo que de fato é o essencial. A preservação da vida e a evolução da 

espécie humana. 

Parceria: Grupo Gaia – Direção – Marta Bezerra  

Patrocínio: FUNCEB – Governo do Estado da Bahia 
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 VII FÓRUM BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

O Fórum Brasileiro de Educação Ambiental (FBEA) é o mais importante evento da Educação Ambiental no país. 

A sua sétima edição aconteceu em Salvador (BA), de 28 e 31 de março de 2012 com o tema “Educação 

Ambiental: Rumo a Rio +20 e às Sociedades Sustentáveis”, realizado no Centro de Convenções. 

A principal base do VII FBEA é a reunião dos educadores ambientais que compõem a Rede Brasileira de 

Educação Ambiental (REBEA) e seu fortalecimento. 

O Fórum incentiva e difunde a cultura de organização em padrão rede, proporcionando experiências e 

conhecimentos que fortaleçam sua compreensão e prática. Ao mesmo tempo em que apresenta o campo da 

Educação Ambiental para novos militantes e educadores, incentiva a reflexão crítica para aqueles que nele 

atuam a partir da sociedade civil, do mercado e do Estado. 

O Tratado de Educação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global é o documento 

de princípios da REBEA e inspira a ação dos educadores ambientais articulados em rede. Avaliar sua inserção na 

educação ambiental brasileira é um dos objetivos centrais do VII Fórum, assim como contribuir para avaliação e 

fortalecimento da Política Nacional de Educação Ambiental. 

http://tratadodeeducacaoambiental.net/tratadoea/portugues.pdf
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Os temas da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – RIO+20 - economia verde 

no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza e  a governança global internacional 

para o desenvolvimento sustentável – serão exaustivamente debatidos no dia 30 de março. 

As apresentações de pesquisas e de experiências em Educação Ambiental, junto com as vivências criam 

oportunidades de diálogos e de expressão da diversidade. 

A ampla programação construída nas dimensões “ambiental, social, cultural, econômica e visão de mundo”, 

como formato de mesas redondas, fóruns, rodas de conversa, open space, café social, minicursos, painéis, 

oficinas, jornadas temáticas, encontros paralelos, trilha da vida, atividades culturais, vídeos no Ecocine, 

poesias, artes, danças e com a produção de documentos que serão referência para atuação no campo 

socioambiental. 

Com esta ampla abordagem, contemplando diversos segmentos da sociedade brasileira, o Fórum oferece 

espaço de grande visibilidade e disseminação da imagem institucional dos participantes, provocando impactos 

positivos e concretos. O Instituto Roerich foi a Secretaria Executiva do Fórum. 

Patrocínio: Chesf, Petrobras, Taipú Binacional, Coelba, Embasa, BNB, ABAF, CNPQ, SEBRAE, UFBA, BATTRE 

SOLVI, REVITA Engenharia Sustentável, WWF, Instituto Sabin.  

http://www.rio20.info/2012/
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Apoio: Governo da Bahia – EBDA, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria da Agricultura, Secretaria 

de Turismo, Secretaria de Educação e Secretaria de Meio Ambiente. Governo Federal - Ministério do Meio 

Ambiente e Ministério do Desenvolvimento Agrário; SESC, Educadora FM e TVE – Bahia. 

AÇÕES EDUCACIONAIS EM PARCERIA COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES 

 

 UNIVERSIDADE ABERTA DE MEIO AMBIENTE E CULTURA DE PAZ - UMAPAZ 

Objetivo: O Instituto Roerich em parceria com outras organizações sociais e movimentos de ecovilas da Cidade 

de São Paulo participou da elaboração do projeto e implantação da Universidade Aberta do Meio Ambiente e 

Cultura de Paz - UMAPAZ, objetivando integrar e promover a interlocução entre as organizações que trabalham 

pela Cultura de Paz e os Movimentos Ecológicos que buscam a preservação do meio ambiente. O projeto foi 

abraçado pela Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente que a 

incorporou na sua estrutura organizacional, oferecendo aos cidadãos de São Paulo: cursos, palestras, eventos, 

oficinas e seminários unindo Cultura de Paz e Meio Ambiente.  

Hoje a UMAPAZ funciona no Parque do Ibirapuera, local que abrange um grande lagoa, árvores e plantas, bem 

como equipamentos de laser, teatro e centros de exposições. 
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 CURSO EDUCAÇÃO GAIA - DESIGN EM SUSTENTABILIDADE  

Em parceria com a Organização Gaia Education – sede na Escócia, o Instituto está realizando na Cidade 

do Salvador esse curso com objetivo de formar design em sustentabilidade para disseminar o conceito de 

designer em ecovilas e de urbanismo sustentável, tendo em vista a necessidade emergente, tão evidente no 

mundo de hoje, de se utilizar ferramentas que possibilitem uma transformação ecológica e social de forma 

sustentável, em nossa Cidade do Salvador. 

 

 TREINAMENTO TRANSITION TOWN 

O movimento das Cidades em Transição, ou Transition Towns, foi criado pelo inglês Rob Hapkins com o 
objetivo de transformar as cidades em modelos sustentáveis, menos dependentes do petróleo, mais integradas 
à natureza e mais resistentes a crises externas, tanto econômicas como ecológicas. 

 
Hoje o movimento se faz presente em 15 países do mundo. Já são mais de 8.000 iniciativas de Transição (em 
cidades, bairros e até ilhas) e 110 cidades oficiais preparando-se para a Transição.  

 
As Iniciativas de Transição criam um processo promissor que engaja pessoas, comunidades, instituições e 
cidades para, juntos, pensarem e implementarem as ações necessárias de curto e longo prazo para enfrentar 
duas questões emergentes que já começaram a se fazer sentir: as Mudanças Climáticas e o Pico do Petróleo. 
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 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO III e V SEMINÁRIOS INTERNACIONAIS DE AGNI YOGA E I e III ENCONTRO 

PANAMERICANDO DO PACTO ROERICH E BANDEIRA DA PAZ (2014 e 2016). 

O Seminário teve por objetivo reunir pessoas do Brasil, Argentina e Chile para tratar de assuntos sobre cultura, 
educação, ética viva (agni yoga), ciência e práticas de sustentabilidade, disseminação do Pacto Roerich de 
Proteção ao Patrimônio Cultural assinado por 21 países das Américas em 15/04/1935, para fortalecer a Cultura 
de Paz nesses países e formar uma Rede Pan-americana de Cultura de Paz e Ética Viva. O Seminário reuniu 90 
pessoas em Salvador, no Centro de Treinamento de Líderes – CTL, no bairro de Itapuã. 
 

 
 IMPLANTAÇÃO DE COMITÊS DO PACTO ROERICH E BANDEIRA DA PAZ  

Foram implantados nas Cidades de Salvador e São Paulo para implementar ações e projetos que estimulem a 

preservação e proteção do patrimônio cultural dessas Cidades. A ideia é implantar em outras Cidades para 

fortalecer a Cultura, a Paz e hastear a bandeira em locais de significação cultural. 

 

 ACORDO DE PARCERIA COM A FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU – LAURO DE FREITAS/BAHIA 

Foi hasteada a Bandeira da Paz na Faculdade no dia 15/04/2015 e realizado acordo de parceria para 

implantarmos um núcleo de captação de recursos na Empresa Junior de Administração de Empresas, bem 

como implementar uma proposta de curso de extensão sobre Educação Patrimonial. 

 



 

Instituto Röerich da Paz e Cultura do Brasil 

 
 

 
 2211  

 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ARTES UNIDAS EM 2015 

O objetivo do Programa é unir os diversos segmentos da arte para trabalhar com ações que estimulem a 

construção da Paz, fortalecer e conectar o ser humano a Beleza e estimular o intercâmbio cultural com outros 

Estados do Brasil e países. Artes Unidas foi uma proposta implantada pelo artista e educador Nicholas Roerich 

em Nova York e na Rússia que gerou um novo sistema de educação artística. 

 ORGANIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE ARTE - NICHOLAS ROERICH: O MENSAGEIRO DA BELEZA NO III SEMINÁRIO 

INTERNACIONAL DE AGNI YOGA E I ENCONTRO PANAMERICANO DO PACTO ROERICH E BANDEIRA DA PAZ – 

2014. Salvador-Bahia. 

 ORGANIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE ARTE – NICHOLAS ROERICH; O MESTRE DAS MONTANHAS NO X 

ENCONTRO DE MÚSICAS E DANÇAS DO MUNDO, realizado em 2016 pelo Centro de Estudos Universais em seu 

Espaço Cultural Tangará Mirim – Imbassahy - Bahia. Também realizado palestra sobre o tema da exposição. 

 REALIZAÇÃO DO GRANDE ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO – PRODUÇÃO E DIREÇÃO PAULO DOURADO, em 

2016. Com patrocínio da SALTUR/Prefeitura de Salvador. Realizado 5 apresentações onde reuniu mais de 3.000 

mil pessoas por dia, envolvendo o público na história do nascimento de Jesus e seus momentos de 

ensinamentos. 

 REALIZAÇÃO DO SHOW- EU SHOW DA PAZ, março/2016 pelo aniversário da Cidade de Salvador. 

 REALIZAÇÃO DO SHOW O VÔO DA PAZ, em celebração ao Dia Internacional da Paz declarado pela ONU; 
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 REALIZAÇÃO DE SHOWS EM CELEBRAÇÃO AO DIA DO SAMBA REALIZADO em dezembro de 2016 e 2017, NA 

PRAÇA TERREIRO DE JESUS EM SALVADOR-BA– produção e direção Paulo Dourado, projeto Edil Pacheco; 

 REALIZAÇÃO DO SHOW A FÓRMULA DA PAZ-CONCERTO DE MANTRA ROCK, no Espaço Xisto Bahia, Barris - 

Salvador/Bahia, em novembro/2016, remontando a história dos Beatles quando conheceu os mantras 

(cânticos devocionais) na Índia e percorreu o mundo fazendo shows cooperando na retirada de jovens de 

situação de risco/uso de drogas; 

 REALIZAÇÃO DO NATAL ARTE, dezembro/2016, reunindo músicos e artistas para celebrar o natal; 

 REALIZAÇÃO DO SHOW: SAMBA DA PAZ, março/2017, celebrando o aniversário da Cidade de Salvador; 

 REALIZAÇÃO DO SHOW CLÁSSICOS DA MÚSICA NORDESTINA, em 2017, no espaço da sede do Instituto 

Roerich Brasil. 

 REALIZAÇÃO DO WORKSHOP INTERNACIONAL CASES E IDEIAS PARA A BAHIA – DESIGN & DISTRITOS 

CRATIVOS, EM setembro de 2017, NO TEATRO SEC-PELOURINHO, SALVADOR-BA, EM PARCERIA COM O 

INSTITUTO PENSAR. 

 REALIZAÇÃO DO I SEMINÁRIO DE AGNI YOGA DA BAHIA, em dezembro de 2017, com o tema “CULTIVE O 

CORAÇÃO: USE SEU PODER PARA CONSTRUIR A PAZ”. 

 REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO CURAR, AMAR E CUIDAR: CAMINHOS RUMO À PAZ E INTEIREZA DO SER , em 

maio de 2018, com temas conduzidos pelos palestrantes principais Roberto Crema e Kaká Werá Jacupé; 
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 REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO A SUSTENTABILIDADE DO SER: ECOLOGIA DA INTEIREZA , em março de 2019, 

com temas conduzidos pelos palestrantes principais Roberto Crema, André Trigueiro e Kaká Werá Jacupé; 

 REALIZAÇÃO DE DOIS WORKSHOPS DE MEDITAÇÃO E NEUROCIÊNCIA com o Neurocientista, Professor e 

doutor em neuroimunologia Dr. Bruno Pitanga, em dezembro dos anos de 2018 e 2019. 

 SEMELHANTES - EXPOSIÇÃO VIRTUAL ambientado nos Museus de Arte da Bahia e da Misericórdia: 

O Instituto Roerich da Paz e Cultura do Brasil concentrou sua energia em 2020, para realizar um projeto que 

converge alguns dos ideais de Nicholas e Helena Roerich, que tão determinadamente trabalharam para a 

valorização da Cultura num esforço para desconstruir as fronteiras que separam a família humana. 

       Trata-se de SEMELHANTES, uma exposição artística em formato virtual que, em sua narrativa visual traz um     

recorte da excepcional pluralidade da humanidade para nos fazer pensar que, embora diversos, somos 

semelhantes. Considerando que as diferenças têm sido usadas como critério para alimentar preconceitos e 

discriminação, a exposição pretendeu chamar a atenção para o respeito às diferenças, enfatizando as nossas 

semelhanças. Através desse olhar, propõe um exercício que poderá contribuir para a formação de uma 

consciência universal. 

       Composta por fotografias de renomados artistas e fotógrafos brasileiros, a exposição Semelhantes será aberta 

em 10 de dezembro de 2020, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Ocupará virtualmente, até o dia 10 de 
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fevereiro de 2021, dois museus de Salvador (BA): o mais antigo do Estado, Museu de Arte da Bahia (MAB), e o 

mais visitado, o Museu da Santa Casa de Misericórdia. 

      Sob o signo da Beleza que marca a humanidade em sua riqueza de povos de diferentes raças, etnias, gêneros, 

religiões, crenças, culturas e origens, a exposição reúne imagens dos fotógrafos: Davy Alexandrisky (RJ), Lázaro 

Roberto (BA), Ricardo Teles (RS), Rogério Ferrari (BA), Shirley Stolze (BA) e Valéria Simões (BA), que também 

assina a curadoria. Em seu conteúdo, a exposição Semelhantes apresentou ainda dois projetos da artista 

Angélica Dass (RJ/Madri), sendo um deles de prestígio internacional e o outro inédito no Brasil. 

      Assim, a um só tempo, a exposição se constitui num instrumento artístico de educação sobre temas 

transversais da Ética Viva, como também representa uma oportunidade de maior projeção para o Instituto 

Roerich Brasil, uma vez que o conteúdo estará hospedado em plataformas digitais com tradução para 

diferentes idiomas. 

      A Exposição também participou através do Youtube Roerich TV, no dia 30 de janeiro de 2021, do Fórum 

Mundial Social – SIMILARITIES, na antiracist exhibition in 3D – WORLD SOCIAL FORUM – VIRTUAL, 4pm 

(Londres), 1pm (Brasília) e 11am (NYC), alcançando uma boa visualização. 

      RAIMUNDO CRISPIM DOS SANTOS – Presidente do Instituto Roerich Brasil 

      HELOÍSA HELENA FERNANDES GONÇALVES DA COSTA – Coordenação Executiva Exposição Semelhantes / 

Diretora de Cultura, Patrimônio e Relações Internacionais Instituto Roerich Brasil 
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      CÁSSIA CANDRA – Idealizadora do Projeto Exposição Semelhantes / Assessora de Comunicação Instituto 

Roerich Brasil 

 
IV – Círculo de Estudos e Meditação Agni Yoga - Salvador 

 

Mantivemos funcionando o Círculo de Estudos e Meditação Agni Ioga (Ética Viva), aberta ao público, 

com temas diversos que proporcionam a transformação interior do ser humano e dar indicações para uma melhor 

qualidade de vida, com gratuidade 100%, realizado na sede do Instituto Röerich, todas as terças-feiras, atingindo entre 

80 a 110 pessoas, perfazendo um total no ano de 1.320 entre jovens e adultos. Este trabalho, também, é realizado em 

nossa unidade que nos representa na Cidade de São Paulo – Casa Urusvati, por dois conselheiros residentes naquela 

Capital, atingindo um público, mais ou menos, anualmente de mais de 2.000 pessoas, com programações diversas. 
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V – Relações Internacionais 
 

Desde 2009 o Instituto está fortalecendo seus laços com outras organizações Roerich, a nível 

internacional, participando de celebrações voltadas para a obra e arte da família Roerich, em Naggar/Índia. Diretores, 

conselheiros e a assessora de relações internacionais participaram de encontros e no ano de 2010 foi realizada a 

primeira reunião entre organizações Roerich de alguns países que estavam devidamente representados em Naggar 

objetivando dialogar estratégias para fortalecer o trabalho em torno da Bandeira da Paz e Cultura, educação para paz, 

cultura e agni yoga, constituindo a Rede Internacional Pax Cultura mantendo uma troca permanente de experiências, 

trabalhos e ações por uma Cultura de Paz e Proteção de Tesouros Culturais.  

 

O Instituto Röerich realiza, também, atividades públicas com reflexão de temas importantes sobre a 

construção da paz e celebra o Dia Internacional da Paz declarado pela ONU, dentre outras datas. 

Mantém contato com o Museu Röerich em Nova York, o Centro Internacional Röerich de Moscou Rússia 

e o Memorial Trust na Índia. Também outros Centros Roerich na Mongólia, França, Espanha, Izvara e Samara- Rússia.  
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VI – Outras Atividades 
 

Realizamos dois encontros do Círculo de Estudos Röerich, que tratou sobre a vida e obra de Nicholas 

Röerich e o outro sobre os resultados do projeto Educação para Mídias e Artes do Núcleo de Educação e Estudos para 

Mídia, voltado para os membros efetivos e voluntários, num total de 25 pessoas; 

 

Captamos recursos, através da Petrobrás, para a realização do Encontro Cultural do Município de 

Propriá / Sergipe e participamos desse encontro, através do grupo de teatro da prof. ª Daniela Vasconcelos e o músico 

Lula Gazineu; 

 

 Participamos da elaboração da proposta e da construção da grade curricular para o curso Normal 

Superior da Faculdade de Ciência e Cultura de Cajazeiras, implantada na Cidade de Salvador pela organização 

mantenedora Instituto de Estudos da Alma IDEAL (parceira). Os cursos das Faculdades (Cajazeiras e Vasco da Gama) 

preocupam-se em incluir a Cultura de Paz na grade curricular, objetivando uma educação voltada para os valores 

humanos e princípios de paz. 
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Membro da Rede Nacional da Primeira Infância – RNPI, da UNISOES União de Sociedades Espiritualistas, 

Filosóficas, Científicas e Religiosas - Círculo de Cooperação URI (Movimento Internacional Intereligioso); Movimento 

Mídia da Paz / SP, Fórum Comunitário de Combate à Violência / UFBA, Comitê de Desarmamento de São Paulo e 

Conselho de Cultura da Paz da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e colaborou com a UNESCO no 

recolhimento de assinaturas para o Manifesto 2000 Ano Internacional da Cultura de Paz. 

 

Instalação de Comitês da Bandeira da Paz e do Pacto Roerich em Salvador e São Paulo, em 2012, como 

resgate do trabalho deixado por Nicholas Roerich quando de suas conferências internacionais em diversos países, 

tratando sobre a necessidade de se proteger e preservar o patrimônio cultural da humanidade. O Comitê se propõe a 

trabalhar pela Cultura, intercâmbio cultura, unir as artes, realizar exposições e desenvolver ações de educação através 

da cultura. O objetivo é instalar Comitês por todo o Brasil e nos países da América Latina para fortalecer a Rede Pax 

Cultura e o legado cultural da família Roerich. 

O Instituto Roerich está em fase de expansão para Bauru/SP, Recife, Lisboa/Portugal e 

Pereira/Colômbia. 

Realização de shows musicais, na sua própria sede, com músicos engajados no trabalho de construção 

da Paz, Cultura e Beleza, como também Mostra de Arte, Sustentabilidade e Diálogos para Paz. 
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Anexo I 
SHOW REALIZADO NA ÍNDIA – CAPOEIRA CHORADA / PROJETO INTERCÂMBIO CULTURAL  
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Anexo II 
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Anexo – III 
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Anexo – IV 
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Anexo – V 
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Anexo – VI 
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Anexo – VII 

              



 

Instituto Röerich da Paz e Cultura do Brasil 

 
 

 
 3388  

Anexo – VIII 
SEMINÁRIOS INTERNACIONAIS DE AGNI YOGA – ÉTICA VIVA 
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                                                                              Anexo – IX 
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Anexo – X 
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Anexo – XI 
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Anexo – XII 
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Anexo – XIII  

 



 

Instituto Röerich da Paz e Cultura do Brasil 

 
 

 
 4444  

Anexo – XIV  
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Anexo – XV  
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Anexo – XVI  
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Anexo – XVII 
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Anexo – XVIII 
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Anexo – XIX 
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Anexo – XX 
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Anexo – XXI 
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Anexo – XXII  
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Anexo – XXIII  
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Anexo – XXIV 
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Anexo – XXV 
 

 


