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AAttrraavvééss  ddaa  1133ºº  EEddiiççããoo  ddoo  FFeessttiivvaall  BBoomm  DDiiaa  BBrraassiill  qquueerreemmooss  
aapprrooxxiimmaarr  aa  rreeggiiããoo  ddaa  AAmmaazzôônniiaa  aaooss  mmoorraaddoorreess  ddee  VVaarrssóóvviiaa  ee  ooss  

aassssuunnttooss  eeccoollóóggiiccooss  ccoomm  eellaa  rreellaacciioonnaaddooss..  VVaammooss  tteennttaarr  rreessppoonnddeerr  
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ddee  ffoorrmmaa  aarrttííssttiiccaa  ee  cciieennttííffiiccaa  ààss  sseegguuiinntteess  qquueessttooeess::  OO  qquuããoo  iimmppoorrttaannttee  éé  oo  rriioo  
ppaarraa  aa  cciiddaaddee??  AA  AAmmaazzôônniiaa  éé  aappeennaass  uummaa  rreeggiiããoo  bbrraassiilleeiirraa,,  oouu  llooccaall  qquuee  
ddeesseemmppeennhhaa  uumm  ppaappeell    
iimmppoorrttaannttee  nnoo  eeccoossiisstteemmaa  ddoo  nnoossssoo  ppllaanneettaa??  OO  qquuee  uunnee  VVaarrssóóvviiaa  ee  MMaannaauuss??  OO  
qquuee  ppooddeemmooss  aapprreennddeerr  ddooss  ÍÍnnddiiooss  ddaa  AAmmaazzôônniiaa??  CCoommoo  éé  aa  vviiddaa  ddeelleess??  
EEnntteennddeemmooss  mmeessmmoo  qquuaall  éé  aa  iimmppoorrttâânncciiaa  ddoo  AAmmaazzoonnaass??  
  
DDuurraannttee  oo  ddeebbaattee  aaccaaddêêmmiiccoo  tteerreemmooss  aa  ooppoorrttuunniiddaaddee  ddee  ssaabbeerr  ccoommoo  ccoorrrree  aa  vviiddaa  
ddaass  ssoocciieeddaaddeess  aammaazzôônniiccaass  ddoo  ssééccuulloo  XXXXII..  OO  tteemmaa  sseerráá  aapprreesseennttaaddoo  ppoorr  
eessppeecciiaalliissttaass,,  iinnvveessttiiggaaddoorreess  ee  vviiaajjaanntteess  eemmiinneenntteess..    
  
DDuurraannttee  oo  FFeessttiivvaall  nnããoo  ffaallttaarráá  aa  aalleeggrriiaa  ddaa  vviiddaa,,  aa  ppaaiixxããoo  ppeelloo  ssaammbbaa  ee  ppeellaass  
ffeessttaass..  OOss  ppaarrttiicciippaanntteess  ppooddeerrããoo  aapprreennddeerr  ddaannççaass  bbrraassiilleeiirraass,,  aassssiissttiirr  aass  
aapprreesseennttaaccooeess  ddee  ssaammbbaa,,  ooss  ccoonncceerrttooss  eexxcclluussiivvooss  ddee  bboossssaa  nnoovvaa,,  bbeemm  ccoommoo  
ppaarrttiicciippaarr  ddooss  iinnssppiirraaddoorreess  ddeebbaatteess  ccoomm  ooss  eennttuussiiaassttaass  ddaa  ccuullttuurraa  bbrraassiilleeiirraa..  
PPooddeerrããoo  ttaammbbeemm  aassssiissttiirr  aa  ffiillmmeess  iinntteerreessssaanntteess  ee  aa  ccoonncceerrttooss  ddee  aarrttiissttaass  
bbrraassiilleeiirrooss..    
  
OO  FFeessttiivvaall  iinntteeggrraa  vváárriiooss  aammbbiieenntteess,,  uunnee  ppeessssooaass  ddee  ddiiffeerreenntteess  ccuullttuurraass    
ee  ccoonnttiinneenntteess,,  aattrraaiinnddoo  ttooddooss  ooss  aannooss  nnoovvooss  aarrttiissttaass  ee  ppaattrroocciinnaaddoorreess..  OO  nnúúmmeerroo  
ddee  ccoooorrddeennaaddoorreess  ee  vvoolluunnttáárriiooss  eemmppeennhhaaddooss  nnaa  oorrggaanniizzaaççããoo  ddoo  FFeessttiivvaall  éé  ccaaddaa  
vveezz  mmaaiioorr..  
  TTooddooss  ooss  aannooss  aammpplliiaammooss  oo  ââmmbbiittoo  tteemmááttiiccoo  ddoo  pprrooggrraammaa  ––  qquueerreemmooss  
aapprreesseennttaarr  aaqquuii,,  nnoo  mmeeiioo  ddaa  EEuurrooppaa,,  oo  BBrraassiill  ddeessccoonnhheecciiddoo,,  vveerrddaaddeeiirroo,,  
eexxcceecciioonnaall..  NNoossssaa  aammbbiiççããoo  éé  cchheeggaarr  aaoo  mmaaiioorr  nnúúmmeerroo  ddee  ddeessttiinnaattáárriiooss  ppoossssíívveell,,  
ppoorrttaannttoo,,  ccuuiiddaammooss  sseemmpprree  ddaa  vvaarriieeddaaddee  ddee  eevveennttooss  ee  ddee  ssuuaa  rriiqquueezzaa  tteemmááttiiccaa..  
  
GGoossttáárriiaammooss  iimmeennssaammeennttee  qquuee  aa  cceelleebbrraaççããoo  ddaa  1133ºº  eeddiiççããoo  ddoo  FFeessttiivvaall  
eennccoorraajjaassssee  sseeuuss  ddeessttiinnaattáárriiooss  ppaarraa  aallaarrggaarreemm  oo  ccoonnhheecciimmeennttoo  ssoobbrree  aa  AAmmaazzôônniiaa  
ee  ssoobbrree  aa  iimmppoorrttâânncciiaa  ddaa  eeccoollooggiiaa  nnaa  nnoossssaa  vviiddaa..  
  
  
PPaawweełł  KKuucchhaarrcczzuukk  
DDiirreettoorr  ddoo  FFeessttiivvaall  BBrraassiilleeiirroo  
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PROGRAMA DO FESTIVAL 
 

 
 
 
 

10 de junho de 2015 - quarta-feira, às 19:00 
 
Inauguração oficial do 13º Festival Brasileiro “Bom Dia Brasil” 

Centro Artístico FORT Sokolnickiego no bairro Żoliborz 
 

Para inaugurar o Festival planejamos o concerto da banda brasileira “Samba 
Soul”. O concerto terá duas partes: durante a primeira, ouviremos os maiores 
êxitos da bossa nova, na segunda, por sua vez, dominarão os ritmos mais 
quentes do samba e da MPB. Tudo isso com uma boa pegada de percussão 
acompanda de violão. Durante a inauguração, seus participantes poderão provar 
os petiscos brasileiros e os vinhos deste país.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
11 de junho de 2015 - quinta-feira, às 16:00 
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Painel de Debates Acadêmico 
Centro Cultural Śródmieście, ul. Smolna 2 

 
O tema principal da conferência deste ano é a 
região da Amazônia, sendo debatido em 
companhia dos peritos e investigadores mais 
eminentes. Beata Pawlikowska, a escritora, 
jornalista e viajante vai levar-nos ao longo do 
Amazonas, compartilhando conosco suas 
reflexões e descobrimentos de sua viagem mais 
recente. Em conjunto com os investigadores das 
escolas superiores polonesas e brasileiras iremos 
aos recantos mais longínquos das florestas 
tropicais, para conhecer a riqueza da flora e 
fauna endêmica e explorar o mundo das crenças 
tradicionais das tribos indígenas. Queremos 
apresentar também a imagem moderna desta 
região e dar conhecimento de suas cidades e 
problemas.  
 
 
 
 
 
 
Depois do painel apresentaremos o filme Amazônia Eterna.  
 
É um documentário de longa metragem que mostra uma 
nova abordagem à exploração equilibrada dos recursos 
florestais da Amazônia brasileira. Os empresários, 
ecólogos e o povo indígeno falam sobre sua relação com 
um dos maiores recursos naturais do nosso planeta, bem 
como referem a questão da resolução de problemas desta 
região excecional. O filme apresenta nove iniciativas e 
experiências bem sucedidas que provam que o 
desenvolvimento econômico da Amazônia é possível sem 
afetar seu ecossistema. Esta obra de Belisario Franca dá 
uma abordagem mais próxima à vida quotidiana dos 
habitantes da Amazônia que são ao mesmo tempo os 
guardas mais fiéis do pulmão do mundo. 
 
 

 
 

12 de junho de 2015 - sexta-feira, às 18:00 
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Filmowy Klub Dyskusyjny (Clube de Debates sobre Filme) 
Ośrodek Kultury Ochoty (Centro Cultural de Ochota), ul. Grójecka 75 

 
Durante o Festival Bom Dia Brasil 2015 voltaremos a apresentar uma verdadeira 
“delícia” para todos os apreciadores do cinema brasileiro. Este ano, nos quadros 
do “Clube de Debates sobre Filme” do Centro Cultural de Ochota vamos 
apresentar um filme que aborda os problemas da Amazônia, após o qual 
realizaremos um debate com a participação dos convidados. Este ano queremos 
apresentar o filme “Brincando nos Campos do Senhor” (At Play in the Fields of 
the Lord).  

 
É um filme com roteiro baseado no livro de Peter 
Matthiessen, apresentando um encontro dramático de 
duas civilizações distintas no coração da Amazônia 
brasileira. O filme ilustra uma tentativa de cristianizar os 
indios e ingerir em suas tradições, crenças e cultura, 
num ambiente de mistério e insinuação.  
 
Nas proximidades da selva amazônica pousa um avião 
com dois mercenários americanos Wolf (Tom Waits)  
 e descendente indígena, Lewis Moon (Tom Berenger). 
Os passaportes dos soldados são confiscados por 
Guzman (José Dumont), um comandante brasileiro, que 
exige deles o bombardeamento de uma aldeia índígena 
em troca de combustível e devolução dos documentos. 

Tudo isso por causa dos planos de criação de uma mina de ouro no território de 
uma povoação habitada pela tribo 
Niaruna. Entretanto os soldados 
encontram um casal de 
missionários, Leslie Huben (John 
Lithgow) e sua esposa Andy (Daryl 
Hannah). À missão se juntam 
também Martin Quarier (Aidan 
Quinn) e sua esposa Hazel (Kathy 
Bates), acompanhados pelo filho 
mais novo. A tarefa deles é 
continuar a missão após a morte 
dos seus antecessores católicos, 
mortos pelos indígenas. 
 
 
 

 
 

13 de junho de 2015 - sábado, às 21:00 
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Festa Brasil - Bom Dia Brasil 2015 

Restaurante Trzy Kolory, ul. Czerska 14 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O quarto dia do Festival será marcado pelo concerto da estrela da noite: Daniel 
Ondaro e a banda The Shy Birds, interpretando sambas e bossa novas. Os 
artistas serão acompanhados pela 
batucada Carioca. Não faltará obviamente 
o espetáculo do grupo As Belezas do Brasil 
e do grupo amigos do samba.  
 
Os público terá a sua disposicao duas salas 
de dança com música latina. O ambiente 
caloroso da festa ficará ainda mais quente 
com os shows ao vivo de samba, dos 
participantes das oficinas de ensino 
realizadas nos quadros do Festival e 
também pelas segundas 
eleições do Polish Samba Queen, e outras 
muitas atrações. 
 

 
 
 
 
 
 

 
14 de junho de 2015 - domingo, às 12:00 

http://www.macunaima.pl/


 

 
 

“Fortaleza Brasileira” 
Centro Artístico FORT Sokolnickiego no bairro Żoliborz (o nome vem da palavra 

FORT que em português significa fortaleza) 
 
 

Convidamos cordialmente para a festa destinada às crianças e adultos. Desde 
cedo pela manhã estaremos no Fort Sokolnickiego no bairro Żoliborz, 
acompanhando apresentações e animações de danças, concertos de música 
latina, assim como filmes para os mais jovens, por ex. “Amazônia”. 
 
Pretendemos garantir um bom entretenimento tanto às crianças como aos 
adultos. Durante o domingo brasileiro em Żoliborz será realizada mais uma 
edição do Mercado Latino com os produtos provenientes de toda a América 
Latina: iguarias exóticas e 
café brasileiro, entre 
outros. Num mini-palco 
poderão ver, entre outros, 
o samba show de 
dançarinas fenomenais, 
não faltando também as 
apresentacoes de Capoeira, 
animações de Zumba 
Brasil, concursos e jogos 
para os mais jovens.  
 
Os detalhes do programa 
estarão em breve 
disponíveis no nosso site 
www.brasil.com.pl e no 
perfil do Festival e da 
Fundação Macunaima no 
Facebook. 
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AÇÕES PROMOCIONAIS PLANEJADAS 
 
Através de ações promocionais com extensa programação pretendemos chegar a 
um grande número de participantes, tanto os entusiastas da cultura brasileira 
como as pessoas para as quais os temas por nós abordados serão uma novidade. 
Estamos preparando um local especial, dedicado às informações relacionadas 
com o Festival: http://brasil.com.pl. 
 
A promoção será igualmente desenvolvida através das mídias sociais, por ex. no 
Facebook, Twitter e YouTube. Estimamos que nas semanas precedentes ao 
Festival o número de entradas, levando em consideracao os anos passados, 
atinja alguns milhares, por dia. 
 
Convidamos para seguirem nossas ações no Facebook: 
https://www.facebook.com/FundacjaMacunaima 
https://www.facebook.com/bomdiabrasilfestival
e nos sites: www.brasil.com.pl e www.macunaima.pl 
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Além disso, nos meses precedentes ao Festival pretendemos fazer:  
 

• publicidade em meios tipo “citylight” em Varsóvia; 
• campanha publicitária nos meios de transporte público; 
• publicidades na Internet (os banners de promoção do Festival em 

portais selecionados, destinados à cultura); 
• publicidade em revistas (mensais e semanais) sociais e culturais. 

 
 

Logo antes do Festival e durante seu procedimento pretendemos: 
 

• realizar uma promoção intensa nas rádios; 
• colocar os cartazes informativos no centro da cidade; 
• distribuir folhetos informativos em clubes, cinemas e restaurantes e 

durante eventos culturais relevantes; 
• realizar uma promoção nas redes sociais (Facebook, Twitter, 

YouTube); 
• publicar informaçoes em portais de Internet. 
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