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QUEM PARTICIPA
O Movimento Paulistanos pela Paz reúne pessoas e instituições movidos
pelos valores da cultura de paz, que buscam praticá-los em suas vidas e em seu
âmbito de atuação.
Para conhecer os integrantes do Movimento Paulistanos pela Paz, acesse
o site www.paulistanospelapaz.com ou o facebook Paulistanos pela Paz.

COMO PARTICIPAR
Você pode contribuir vindo às reuniões, realizando ações em prol da
cultura de paz, compartilhando sua experiência na internet, e muito mais.
Veja as formas de participar e entre em contato conosco:
• Site: www.paulistanospelapaz.com ou
• Facebook Paulistanos pela Paz

PRÁTICAS DE CULTURA DE PAZ e de TRANSFORMAÇÂO DA VIOLÊNCIA
Se você quer praticar a cultura de paz, ou acessar a rede de apoio para
quem sofreu algum tipo de violência, acesse o site
www.paulistanospelapaz.com e conheça as organizações com as quais você
pode interagir.
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QUEM SOMOS
O Movimento Paulistanos pela Paz é um grupo eclético,
multicultural, pluripartidário, constituído por pessoas de diferentes
setores da sociedade que têm como propósito a difusão da cultura de paz
em São Paulo.

NOSSA MISSÃO
Contribuir para a difusão e incorporação da cultura de paz, na vida
pública e privada no município de São Paulo e promover o respeito à vida e o
direito de viver e conviver em paz.

O QUE FAZEMOS
1. Articulação contínua da rede de cultura de paz em São Paulo.
2. Compartilhamento de experiências e metodologias de ação em prol da
cultura de paz.
3. Interação com públicos estratégicos para a difusão da cultura de paz em São
Paulo.
4. Estímulo a políticas públicas para um ambiente urbano mais solidário,
cooperativo, sustentável e seguro.
5. Contribuição para transformar as práticas de violência em ações de Paz.
6. Estímulo ao comprometimento das organizações existentes
participantes a dar respostas concretas às demandas da sociedade.
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CULTURA DE PAZ – o que é?
A Paz é um valor humano universal, e como todo valor, é ponto
de partida para as nossas ações. A prática deste valor humano nos
leva a um ponto de chegada: a cultura de paz, um contexto em que os
conflitos e as diferenças não são eliminados, e sim administrados a
partir do respeito à vida e a todas as formas de vida, da generosidade
e solidariedade, resultando em práticas de encaminhamento pacífico
na resolução de conflitos, e de cooperação cidadã.

NOSSA PROPOSTA
 Não basta desejar, é preciso praticar a cultura de paz

Para transformar a cultura, o modo como convivemos neste planeta,
nesta cidade, nos pequenos grupos, não basta repetir o discurso dos
valores da cultura de paz, é preciso colocá-los em prática, no cotidiano,
nas relações interpessoais, nas relações institucionais, nas políticas
públicas.
 Cultura de paz não se esgota no combate à violência

A transformação das práticas de violência é parte do processo, mas não é
suficiente. A cultura de paz depende da criatividade, da inteligência e da
competência das pessoas em rever valores e criar novas condições,
instrumentos, e modos de vida.
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POR QUE SURGIMOS?
O Movimento nasceu da iniciativa de fortalecer a articulação de
paulistanos que já tinham uma trajetória em prol da cultura de paz, com outros
cidadãos sensibilizados pela onda de violência que atingiu a cidade de São
Paulo em meados de 2012.
As cidades são o espaço onde vive hoje a maioria dos habitantes do
Planeta. É onde as pessoas vão buscar oportunidades de bem-estar e instalam
novas formas de convívio social.
Nas megacidades como São Paulo, multiplicam-se os conflitos de toda
ordem. Mas a própria diversidade de pessoas e de interesses é a matéria prima
para a construção da harmonia, exatamente porque o encontro entre
diferentes possibilita o surgimento de novos modelos de convivência. São
Paulo é uma cidade com imenso potencial para praticar a Cultura de Paz e o
Movimento Paulistanos pela paz quer contribuir para isso.
Transformar é possível.

