
Pague Menos patrocinou evento que reúne neto
de Mahatma Gandhi e Lázaro Ramos em Campinas

O neto do líder pacifista indiano Mahatma Gandhi (1869-
1948), o escritor e ativista Arun Manilal Gandhi, esteve entre 
os dias 23 e 25 de fevereiro em Campinas (SP) para 
participar do Fórum Campinas Pela Paz, realizado pela 
primeira vez na cidade. Também participou do evento o 
escritor e ator Lázaro Ramos, além de outras lideranças. O 
evento foi realizado pela Prefeitura de Campinas, com 
patrocínio master da Rede de Supermercados Pague 
Menos, com apoio do movimento Transforma Campinas. 
Segundo a organização, os três dias de evento registraram 
a presença de 8 mil pessoas.

Arun Manilal Gandhi é fundador e patrono do Gandhi Institute 
For Nonviolence (Instituto Gandhi para a Não-Violência). O 
ativista ministrou palestra magna na última sexta-feira sobre seu 
livro “A virtude da raiva” e no sábado, participou de um talk 
show com Lázaro Ramos. O evento reuniu diversos debates 
sobre a Paz, uma peça teatral, uma apresentação da Orquestra 
Sinfônica de Campinas, além de uma caminhada pela 
Erradicação do Analfabetismo. 
No sábado, um dos pontos altos foi o talk show com o ator 
Lázaro Ramos e Arun Gandhi. “Estou aqui para conduzir o 
papo. Muito feliz de estar aqui”, disse o ator Lázaro Ramos. A 
paz, como tema principal, permeou diversas linhas de discussão, sendo a luta para minimizar as desigualdades 
sociais um dos principais deles. 

Lázaro Ramos também destacou uma frase de Arun Gandhi, de que “não há direitos sem responsabilidades” para 
discutir. Gandhi explicou que cada pessoa é responsável por promover um mundo melhor para todos.

Também participaram do evento a primeira-dama e líder do Movimento Transforma Campinas, Sandra Ciocci; a 
secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, Eliane Jocelaine Pereira, 
entre outros.

 
“Quanto mais estivermos em conjunto, trabalhando para garantir 
os direitos humanos, mais teremos condições de viver em um 
mundo pacífico. Que possamos refletir, nas atividades deste 
Fórum qual é a nossa participação nisso e como 
conseguiremos dar nossa contribuição, não somente na nossa 
cidade, mas no nosso país e no mundo”, disse a secretária 
Eliane Jocelaine Pereira.
 
O objetivo do Fórum foi alçar voos além das atividades em que 
a paz foi o assunto principal. A ideia é que esta semente seja 
um movimento de mudança, que gere um caminho para 
estabelecer a cultura de paz em nossa cidade, que possa servir 
de exemplo para o País. Esta é a primeira vez que um evento 

desta importância é realizado pelo poder público com apoio do Movimento Transforma Campinas.
 
Sobre Arun
Arun visitou o Brasil poucas semanas após o lançamento de seu livro: “A virtude da raiva”, com histórias inéditas 
do avô e suas poderosas lições espirituais. Arun Gandhi nasceu em 1934 e é o quinto neto de Mahatma Gandhi.
 
Ele foi jornalista do Times of India por mais de trinta anos e também escreveu para The Washington Post. É autor 
de Legacy of Love (“Legado do amor), Grandfather Gandhi (“Vovô Gandhi”), entre outros.
Atualmente, Arun é presidente do Gandhi Worldwide Education Institute e viaja ao redor do mundo difundindo sua 
mensagem de paz e não-violência. Ele mora em Rochester, Nova York (EUA).

Sobre o Pague Menos
Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre as 10 maiores empresas 
supermercadistas do Estado de São Paulo, conforme ranking Abras. Atualmente possui 27 hoje lojas em 
funcionamento nas cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, 
Limeira, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d'Oeste, Salto, São Pedro, Sumaré e Tietê. A empresa 
também possui um Auto Posto, um Centro Administrativo, Centro de Distribuição, uma Fábrica e um Frigorífico 
instalados em Nova Odessa. Com mais de 6 mil colaboradores, a empresa segue em constante expansão. A 
fórmula do bom atendimento somada aos produtos de qualidade e preços imbatíveis faz do Pague Menos 
sinônimo de qualidade, economia, comodidade, competência e variedade. Pague Menos: tudo que você precisa 
em um só lugar! 
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