
1.1.  A SEMANA MUNDO UNIDO A SEMANA MUNDO UNIDO   (SMU)

2.2.  Um empenho por diaUm empenho por dia: PASSA-PALAVRA SMU2020

3.3.  PROPOSTAS PARA ATIVIDADES SMU2020PROPOSTAS PARA ATIVIDADES SMU2020

4.4.  Alguns exemplosAlguns exemplos: PROJETOS E AÇÕES EM ANDAMENTO

5.5.  Uma ação globalUma ação global: RUN4UNITY (R4U) 

6.6.  Compartilhar as própriasCompartilhar as próprias  ATIVIDADES LOCAIS SMU2020ATIVIDADES LOCAIS SMU2020

7.7.  PROMOTORES E PARCERIA SMU2020PROMOTORES E PARCERIA SMU2020

8. 8. IDENTIDADE VISUALIDENTIDADE VISUAL

. . Diretrizes para a comunicação SMU2020

 
ANEXO

MANIFESTO 
“Pathway of Human Rights, Peace, 

Legality and Justice” 
2019/2020

UnitedUnited
WorldWorld
WeekWeek

pag

2
3
4
5
6
6
7

       8

2019 / 2020
Direitos Humanos, 

Paz, Legalidade 
e Justiça. 

1-7 MAY
2020

Kit Semana mundo unido 2020



1-7 MAY
2020

“Uma proposta dirigida a todos nós - crianças, jovens e adultos -, às instituições 
nacionais e internacionais, públicas e privadas, a todos: uma proposta, aliás, 
um encontro marcado: A SEMANA MUNDO UNIDO. 
O objetivo? Valorizar as iniciativas que promovem a unidade... em todos os 
níveis “.

Jovens por um Mundo Unido, Genfest 1995, Roma, Itália

O que é? Uma semana de laboratório e expo global, na qual experimentar e 
compartilhar ideias, atividades e iniciativas que contribuem para a realização 
da Unidade e da Paz no mundo.

Quando?  De 1 a 7 de maio todo ano, em todos os fusos horários do mundo.

Onde?  Em milhares de cidades, em mais de 100 países.

Quem? Um encontro marcado que envolve crianças, jovens e adultos, grupos, 
associações e instituições nacionais e internacionais do mundo inteiro.

Como? Através da realização de ações pessoais ou coletivas, manifestações, 
congressos e debates culturais.

O objetivo? Incidir na opinião pública dos respectivos países, para 
testemunhar juntos que um mundo unido é possível, deixando um sinal tangível 
no território, incentivando as organizações locais, nacionais e internacionais a 
trabalharem por um mundo mais fraterno e sustentável: um mundo unido!

A Semana Mundo Unido 2020 é intitulada: “In Time for Peace” e é o ponto 
culminante de Pathway dos Direitos Humanos, Paz, Legalidade e Justiça. 

Ver Anexo 1

MANIFESTO “Pathway of Human Rights, Peace, Legality and Justice” 
2019/2020.

La Settimana Mondo Unito 2020 si realizza in tutto il mondo con: 

 várias iniciativas locais

 uma ação global: Run4Unity

 um evento internacional: em Daegu, Coreia do Sul

1.    A SEMANA MUNDO UNIDO  (SMU)
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Passa-palavra:  “Fazer            (Paz) comigo mesmo: 
A fraternidade universal começa por mim”.
Hoje vou reservar um tempo para refletir sobre minhas ações 
e minha contribuição para a paz.

Passa-palavra: “Fazer           (Paz) com a família: 
Fazer um ato de amor”.  
Hoje darei o primeiro passo em direção a quem está perto de mim.

Passa-palavra:  “Fazer           (Paz) com o meu próximo: 
A paz nos torna irmãos”.
Hoje perdoarei, darei um sorriso, ajudarei um estrangeiro.

Passa-palavra:  “Fazer           (Paz) no trabalho/na universidade/na escola:
Vamos acolher cada um na própria diversidade”.
Hoje escutarei o outro, combaterei a injustiça, o bulling.  

Passa-palavra:  “Fazer           (Paz) com o ambiente: 
Vamos levar a paz com gestos concretos”.
O ambiente também precisa da minha atenção. 
Procuro uma nova possibilidade de viver com mais respeito pelo meio ambiente. 
Como primeiro passo, hoje, não comerei carne.

Passa-palavra: “Fazer            (Paz) com a sociedade: 
Vamos nos unir para ajudar os mais necessitados da nossa sociedade”.
Hoje envolverei outros no viver pela paz universal, partindo de pequenos gestos 
para com os mais necessitados.

Passa-palavra: “Dizer Sim à            (Paz): 
Vamos ajudar a construir um mundo de paz”.
Hoje prometo continuar a viver pela paz.

Eu me comprometo assinando o empenho/pledge 
#InTimeForPeace

2.    Um empenho por dia: PASSA-PALAVRA SMU2020 1-7 MAY
2020
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a. LEARN (imPaRaRe)

Organizar/participar de eventos para aprofundar os temas propostos por 
Pathway of Human Rights, Peace, Legality and Justice (Direitos Humanos, 
Paz, Legalidade e Justiça). Material disponível em  “Pathway Kit” 

b. ACT (AGIRE)

Colocar em prática e difundir o Passa-palavra diário da SMU [Ver 2. Um 
empenho por dia: PASSA-PALAVRA SMU2020];

Empenhar-se com pequenas ou grandes ações pessoais e/ou coletivas 
para responder aos desafios locais e globais que afetam os Direitos 
Humanos, a Paz, a Legalidade e a Justiça. Construir redes com outros 
grupos e associações que tenham os mesmos objetivos e trabalhar 
juntos. Ver PISTAS PARA AGIR “Pathways of Human Rights, Peace, Legality 
and Justice” 2019/2020;

Unir-se a uma das diversas ações e projetos já em andamento;

Parar todos os dias para fazer o “Time Out”: 1 minuto para refletir e rezar 
pela paz. Difundi-lo entre muitas pessoas;

Participar das campanhas internacionais #InTimeForPeace;

Organizar/participar das iniciativas da Semana Mundo Unido na própria 
cidade ou país, dentre elas o Run4Unity;

Participar do evento central em Daegu, na Coreia do Sul, de 1 a 7 de maio 
de 2020.

 
c. SHARE (CONDIVIDERE)

Antes da SMU: Registrar as próprias iniciativas através deste link 
disponível também no ponto 6. [Compartilhar as suas ATIVIDADES LOCAIS 
SMU2020], de forma que se dê visibilidade à rede de ações no mundo 
inteiro. 

Durante e depois da SMU: Compartilhar as histórias, experiências 
e ações da Semana Mundo Unido através de: mediaoffice@
unitedworldproject.org / UnitedWorldWeek@unitedworldproject.org e 
nas redes sociais com #UWW2020 e #InTimeForPeace.

N.B.: 
Os canais oficiais da Semana Mundo Unido são: site United World Project 
(www.unitedworldproject.org) e as redes sociais ligadas a ele 

uwpofficial        unitedworldproject

Todas as notícias sobre o revezamento mundial do Run4unity também 
serão divulgadas no site www.run4unity.org e nas relativas redes sociais.

3.    PROPOSTE PER ATTIVITÀ SMU2020
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Living Peace International 
projeto de educação para a paz

livingpeaceinternational.org

Economia Desarmada 
grupo de reflexão e ação sobre 

desarmamento, reconversão 
e caminho da paz

economiadisarmata1.blogspot.com

MilONGa Project 
voluntariado internacional

milongaproject.org

Hombre Mundo
campo de trabalho internacional e 

intercultural para adolescentes
teens4unity.org

Summer Campus 
Jovens por um Mundo Unido

campos de trabalho sobre legalidade, 
cidadania ativa… para jovens

y4uw.org

Rete Progetto Pace
rede internacional de escolas, entidades 

e associações que colaboram 
para promover uma cultura de paz.  

reteprogettopace.it

Non Dalla Guerra
projeto de Educação para a Paz

nondallaguerra.it

Sports4Peace
projeto de Educação para a Paz

sports4peace.net

Project Lia 
reinserção de ex-presidiárias  

no mundo do trabalho   
projectlia.org

Falando Direito
educação aos direitos 

e à cidadania
portaliedf.com.br

Fraternidade e Direito 
na Comunidade

formação aos direitos 
e à cidadania. (Br)

4.     Alguns exemplos: PROJETOS E AÇÕES EM ANDAMENTO

Associazione Azione
 Famiglie Nuove onlus

Programa SAD – Apoio à distância – 
projeto “1INGO-Udisha-India”  formação 

escolar da primária até ao ensino superior 
ou cursos profissionais; suporte nutricional 

e sanitário com programas adequados, para 
menores e suas famílias. 

Programa AMU 
para Emergência Síria  

Assistência social e de saúde; apoio à 
renda familiar; educação e formação para 

crianças, formação 
e colocação profissional.
amu-it.eu/2018/02/02/

programma-emergenza-siria-ricostruzio-
ne-post-bellica

https://www.afnonlus.org/wp-content/uplo-
ads/2017/02/1INGO_India_Udisha.pdf

5



1-7 MAY
2020

Leva apenas 2 minutos para registrar os projetos, as 
ações, os eventos, as manifestações que ocorrerão em sua 
cidade durante a Semana Mundo Unido. 

Você pode fazer isso através deste formulário:  link

Nós as publicaremos nas redes sociais!

5.    Uma ação global: RUN4UNITY (R4U) “In Time for Peace”

É um evento internacional único em seu estilo, pois conecta jovens do mundo 
todo que, no espaço de 24 horas, de um fuso horário a outro, se mobilizam 
para o mesmo objetivo: contribuir para realizar a paz e a unidade da família 
humana.

Revezamento esportivo mundial: dias de jogos e competições para ir além 
das diferenças. O esporte se une à solidariedade e a experiências de cidadania 
ativa em locais nos quais prevalecem a solidão, a pobreza e a marginalização.

Em várias partes do mundo, estão envolvidas personalidades do mundo do 
esporte e da cultura, autoridades civis e religiosas.

Características de Run4Unity

Pass the baton - Com um telefonema, uma mensagem ou um contato pela 
Web, a “passagem do bastão” ocorre das cidades localizadas em um fuso 
horário para as do próximo fuso horário, que são também ocasiões para 
intercâmbios entre as várias cidades.

Time-Out - Às 12hs de cada fuso horário as competições ficam suspensas 
para um minuto de silêncio ou de oração pela paz.

Regra de ouro - Em todas as atividades procuramos colocar em prática 
a chamada “Regra de Ouro”, que convida a “Fazer aos outros o que go-
staríamos que fosse feito a nós”, um princípio ético presente em quase to-
das as culturas e religiões.

Nota:  Ver Kit completo em  www.run4unity.org

6.     Compartilhar as próprias ATIVIDADES LOCAIS SMU2020
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7.    PROMOTORES E PARCEIROS SMU2020

Living Peace International 
livingpeaceinternational.org

A Semana Mundo Unido é parte integrante de United World Project 
www.unitedworldproject.org

PROMOTORES

PARCEIROS

Jovens 
por um Mundo Unido

 y4uw.org 

Movimento Juvenil 
pela Unidade

teens4unity.org
Movimento dos Focolares

focolare.org

Movimento 
Humanidade Nova
umanitanuova.org

Movimento Paroquial 
e Diocesano

Esta é uma lista em construção! Se você conhece outras associações e projetos que 
desejam ser parceiros da Semana Mundo Unido, faça a proposta escrevendo para: 
UnitedWorldWeek@unitedworldproject.org
Nós as destacaremos no site do United World Project.

Sportmeet
sportmeet.org

GenRosso
genrosso.com

GenVerde 
genverde.it

AMU 
Azione per un Mondo Unito 

ONLUS
amu-it.eu

AMU 
Ações para um Mundo Unido  

amu.org.pt

Rete Progetto Pace
reteprogettopace.it

Movimento Político 
pela Unidade

mppu.org
Economia Disarmata

economiadisarmata1.blogspot.com

NewHumanIty ONG
new-humanity.org

Movimento 
Famílias Novas

focolare.org/famiglienuove

Comunhão e Direito
comunionediritto.org

info@comunionediritto.org

www.movparrdioc.org

Gen 4
focolare.org/bambini/
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8.     IDENTIDADE VISUAL
          DIRETRIZES PARA A COMUNICAÇÃO SMU2020 

Eis algumas diretrizes sobre como usar o material gráfico em suas imagens 
e em suas postagens, de forma que se possa, de certa forma, unificar a 
linguagem visual e talvez dar um perfil mais incisivo e universal à 
Semana Mundo Unido. 

Todo esse material se refere à Semana Mundo Unido 2020. O uso desse 
material é uma proposta, mas é claro que vocês podem usar a própria 
criatividade com toda a liberdade!

Cores

c 0
m 20
y 100
k 0

r 255
g 203
b 5
 

c 0
m 0
y 0
k 100

r 20
g 20
b 20
 

Amarelo

Preto
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Para títulos - Nilland 
REGULAR Regular

BOLD Bold

BLACK Black

Fontes 

Elementos gráficos

Linhas
Linhas verticais podem ser usadas com o logotipo UWW para criar 
composição e organizar as informações

Planos de Cores
Os polígonos (com ou sem transparência) podem ser usados para 
criar um efeito de destaque em uma informação, por exemplo, um 
título

Logos
Todos os logotipos estão disponíveis nos formatos PNG e vetorial

Pattern
Essas linhas podem ser usadas acima das fotos para criar um efeito 
dinâmico

Para texto - Noto Sans
REGULAR Regular
ITALIC Italic - Itálico
BOLD Bold - Negrito
BOLD ITALIC Bold Italic - Negrito Itálico



UnitedUnited
WorldWorld
WeekWeek

1-7 MAY
2020

 

  

 

 

 

 

 

 

Quadrado Horizontal Vertical

Horizontal

Miniatura Horizontal Video Horizontal

Horizontal

Cover Page

600x600 px   300 dpi 1080x566 px   300 dpi

1080x1350 px   300 dpi

1024x512 px   300 dpi
JPG - PNG / 5 MG
GIF / 3MG

1280x720 px   300 dpi

1920x1080 px   300 dpi

1080p (HD)

1280x1200 px   300 dpi 1200x628 px   300 dpi

851x315 px   300 dpi

560x315 px 
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EXEMPLOS - REDES SOCIAIS

Quadrado


