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O Águas pela Paz é um dos 
eventos preparatórios oficiais do 
8º Fórum Mundial da Água.
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Fórum 
Mundial 
da Água

O Fórum Mundial acontece 
a cada 3 anos, em diferentes 
países.

Será realizado, pela primeira 
vez, no Hemisfério Sul.
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Diante da mais grave crise ambiental 
enfrentada pelo Brasil, o país tem a 
chance de ser o protagonista na criação 
de uma aliança global pela conservação 
e uso consciente da água no planeta. 
Esse é o objetivo do Águas pela Paz 
- II Seminário Internacional Água e 
Transdisciplinaridade.

O Brasil nesse contexto

“Secas, tempestades, alagamentos, redução dos níveis de chuva, 
tsunamis: as águas estão nos dando mensagens claras, mas será 
que estamos ouvindo?”

             Sri Prem Baba



Apesar de ser o berço 
das maiores bacias da 
América do Sul, passa 
pela maior crise hídrica 
de sua história

Possui posição estratégica 
para a estruturação de uma 
plataforma de transformações 
baseada na valorização das 
diversas dimensões da água

O BRASIL 
SEDIARÁ O  
8º FÓRUM 
MUNDIAL DA 
ÁGUA

O país possui 12% da 
água doce superficial do 
planeta e uma das mais 
expressivas reservas 
hídricas



Cultura de paz.

Compartilhamento da água entre povos e nações.

Líderes espirituais, políticos, iniciativa privada, 
acadêmicos, artistas e sociedade civil reunidos.

 

Discussões sobre água e ética, direitos humanos, 
sustentabilidade, educação, inovação e paz no 
relacionamento com recursos hídricos em todo o 
mundo.



Missão
Criar pontes e promover encontros 
para a criação de uma aliança global 
pacífica pela conservação e uso 
consciente da água.

Garantir o  acesso à água 
como um direito de todas as 
comunidades de vida.



Propostas
Promover o despertar 
da consciência sobre a 
materialidade simbólica 
da água e o debate sobre 
sua condição como ente 
de direito.

Fortalecer o cuidado com 
a água,  seu acesso com 
qualidade e a saúde dos 
ecossistemas por meio da 
troca de conhecimentos 
em benefício do futuro do 
planeta.



Ampliar o conceito de 
recursos hídricos, entendendo 
que a água e suas políticas 
públicas de gestão devem 
ir além do aspecto do uso, 
reconhecendo-a como fonte 
da vida, que abarca aspectos 
objetivos e subjetivos.

Contribuir com a difusão 
e implementação dos 17 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável – ODS. Produzir 
documento com a visão do 
Águas Pela Paz e influenciar 
discussões junto à ONU e ao 
8º Fórum Mundial da Água.

Identificar, promover e 
compartilhar experiências 
e novas tecnologias que 
possibilitem uma ampliação 
do olhar para a água, 
bem como as condições 
de acesso para as diversas 
comunidades de vida.



Propor soluções para 
sanar o problema da 
escassez da água e 
questões como a proteção 
das nascentes dos rios. 

Fortalecer a campanha Água 
e Espiritualidade, lançada em 
2013, na Índia, que propõe 
à ONU declarar “Água e 
Espiritualidade” como tema 
do Dia Mundial da Água.



UMA PROPOSTA INCLUSIVA   
CRIADA COLETIVAMENTE

Ação transdisciplinar, que acolhe diferentes 
visões com o objetivo de encontrar um 
denominador comum.

Projeto coletivo, democrático e inclusivo, com 
representatividade nacional e internacional.

Participação de nomes reconhecidos e engajados 
na temática, de diferentes áreas do conhecimento 
e realidades distintas.



CRITÉRIOS PARA CONSTRUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO

Representatividade 
brasileira.

Representatividade 
de comunidades 

tradicionais.

Respeito à diversidade 
de gênero e à 

igualdade.

Toda a programação 
incopora o conceito de 

cultura de paz.

O projeto propõe 
alianças e novos 

paradigmas



Programação 
e Conteúdo



Painel 1
ÁGUA: SABERES E 
TRADIÇÕES

Painel 2
ÁGUA: PLATAFORMAS 
INTERNACIONAIS, 
PESQUISA E INOVAÇÃO 
SOB A PERSPECTIVA 
TRANSDISCIPLINAR 

Painel 3
ÁGUA, GESTÃO 
DE TERRITÓRIOS 
E MEDIAÇÃO DE 
CONFLITOS

Painel 4
ÁGUA, EDUCAÇÃO, 
ARTE E CULTURA

Painéis TemáticosMesa de 
Abertura



Palestra Magna
O líder espiritual e humanitário criador do 
Movimento Global Awaken Love, Sri Prem 
Baba, vai ministrar a palestra magna em 11 de 
janeiro, das 19h45 às 21h15, para falar sobre 
os temas do seminário, compartilhar opiniões e 
enriquecer o diálogo 



OFICINAS

Arte de ViVer em PAz

ecoPedAgogiA: ÁguA como mAtriz

os sentidos dA ÁguA: confluênciAs do imAginÁrio

educAção e goVernAnçA trAnsdisciPlinAr dA ÁguA

estAmPAriA mAnuAl em tecido

PRÁTICAS DE CORPOREIDADE 

meditAção, com moVimento AwAken loVe
corPo, mente e esPAço tAi chi chuAn, com mestre Aristein woo

MOMENTO MUSICAL 

APresentAção AcústicA com Vinícius JibhAJAn, george lucenA e                 
luciA wAleskA

VÍDEOS

MINUTO DE SILÊNCIO

Cultura e Vivências
Para reforçar o aspecto 
transdisciplinar, o seminário preservou 
momentos em que serão privilegiadas 
atividades que utilizem arte, estímulos 
sensoriais e dinâmicas de interação.  



O ato macro ecumênico reunirá líderes 
e representantes de várias tradições, 
religiões e  crenças em um encontro 
que celebrará as alianças realizadas 
durante o evento.

Ato Macro Ecumênico
Evento de Encerramento



    PAINEL 1

H. H. Sri Prem Baba
Monge Sato 
Babalorisa Ogun 
Tòórikpe 
Álvaro Tukano
Dom Leonardo Ulrich 
Steiner

    PAINEL 2

Vera Catalão
Beverly Rubik (EUA) 
Harry Jabs (EUA)
Denise Hamú
Massimiliano Lombardo

    PAINEL 3

Anivaldo Miranda 
André Lima 
Luiz Oosterbeek 
(Portugal)
Oscar Rivas (Paraguai)

    PAINEL 4

Bené Fonteles
Moema Viezzer
Ailton Krenak
Maria Alice Freire
Henk Van Schaik 
(Holanda)

Palestrantes



COMO ESTAMOS 
ORGANIZADOS
Somos uma rede de pessoas e instituições públicas e privadas, 
de diferentes ramos de atuação, que busca criar pontes, inspirar, 
conscientizar e transformar por meio do Águas Pela Paz.

EMBAIXADORES CONSELHO 
CONSULTIVO COLEGIADO COMITÊ 

EXECUTIVO
COMISSÕES 
TEMÁTICAS VOLUNTARIADO



Faça parte dessa 
aliança global pela

conservação e uso consciente da 
água. Apoie o Águas Pela Paz



POSICIONE SUA MARCA COMO 
SOCIALMENTE RESPONSÁVEL, 
DEFENSORA DOS IDEAIS DE 
CONSERVAÇÃO E CUIDADO 
SOCIOAMBIENTAL.



EMPRESAS QUE 
DEFENDEM CAUSAS 
SOCIAIS TÊM MELHOR 
PERCEPÇÃO DA MARCA 
POR SEU PÚBLICO.

TEMAS MUNDIAIS 
SÃO TENDÊNCIA PARA 
PROJETOS DE PATROCÍNIO. 

SUA 
MARCA E 

A ÁGUA

AS NOTÍCIAS REFERENTES 
AO USO CONSCIENTE DA 
ÁGUA TÊM GANHADO 
MAIOR DESTAQUE NA 
MÍDIA, FICANDO À 
FRENTE ATÉ MESMO DE 
TEMAS COMO SAÚDE E 
SEGURANÇA.

COLETA SELETIVA, 
TRIAGEM DE LIXO E 
CONSUMO CONSCIENTE 
SÃO ASSUNTOS COM 
OS QUAIS O PÚBLICO JÁ 
POSSUI FAMILIARIDADE.

ACESSIBILIDADE É 
RESPEITO À CIDADANIA E 
AOS DIREITOS HUMANOS. 



Virtudes 
da Alma
HONESTIDADE

AUTORRESPONSABILIDADE

GENTILEZA

DEDICAÇÃO

SERVIÇO

BELEZA







Muito obrigado.
seminario@aguaspelapaz.eco.br


