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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO: 

**só informações 2017, para ver acumulado veja Balanço Social 2017_2018 

VEJA EM NOTICIAS 2017 COM FOTOS NO SITE http://www.londrinapazeando.org.br/index.php/noticias  

Em 2017 foram: 
Municipais: 24 escolas 04 relatos 11 textos 12 desenhos 23 alunos 05 pais 05 profs. 33 pessoas 
Estaduais: 11 escolas 06 relatos 06 textos 07 desenhos 13 alunos 02 pais 04 profs. 19 pessoas 
Particulares: 10 escolas 05 relatos 08 textos 09 desenhos 17 alunos 03 pais 03 profs. 23 pessoas 
Total: 45 escolas  
Total: 53 alunos sendo (25 textos alunos) (28 desenhos alunos) 
Total: 10 pais ou responsáveis 
Total: 12 professores 
Total: 15 relatos   
Total de 75 pessoas (desenhos redações) 
Total de 90 pessoas (com os relatores) 
Número de escolas que recebeu regulamento da 15º coletânea para publicar uma livro, 243 
Número de livros publicados 1.000 
Número de livros distribuídos para as escolas e bibliotecas 400 
Número de livros distribuídos para patrocinadores, outras ongs 300)  
Número de escolas que entregaram textos e desenhos -18,52 % (45 escolas de 243) 
 

[2017] Realização do 10º Fórum Estadual de Educação para Paz - Contribuição das Mídias para Construção de uma 
Cultura de Paz. Debate sobre Violência nas Mídias Sociais. Projeto Mídia de Paz reúne promotora, educador social e 
jornalista para tratar de Mídia, Infância e Periferia.No ano em que completa um década de atividade, o Projeto Mídia de 
Paz Paraná reúne a promotora de Justiça que atua na Vara da Infância, Aleteia de Andrade, e o músico, ativista e 
educador social Leandro Palmerah, para falar sobre “Mídia, Infância e Periferia”. O encontro, mediado pelo jornalista e 
professor da UEL, Emerson Dias, será no dia 26 de setembro (terça, entre 8h30 e 11h30), na sala 683 do Centro de 
Educação, Comunicação e Artes (CECA) da Universidade Estadual de Londrina (UEL).Além de atuar diretamente em 
casos envolvendo crianças em situação de risco, a promotora Aleteia participa de projetos como o “Justiça se ensina na 
Escola” (onde juízes e promotores visitam e conversam com estudantes de colégios públicos) e o “Abrace um Futuro” 
(onde cidadãos apadrinham crianças acolhidas pela Justiça, proporcionando convivência familiar e pertencimento junto à 
comunidade), além de integrar grupos de estudo e de ações que buscam melhorar a comunicação interna no ambiente 
jurídico.Já o Palmerah, que além de atuar como produtor cultural nas periferias de Londrina também é estudante da 
UEL, também desenvolve diversos projetos de educação alternativa e midiativismo, como grafite e produção radiofônica, 
principalmente no Jardim Vista Bela (zona norte da cidade). Leandro ainda é produtor e apresentador do programa 
Planeta Hip Hop, veiculado na UEL FM e na AlmA Londrina Rádio Web. A intenção do encontro é reunir diferentes 

http://www.londrinapazeando.org.br/index.php/noticias
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visões sobre tema “Mídia, Infância e Periferia”, debater os problemas envolvendo comunicações deficitárias que pouco 
dialogam com crianças e jovens da periferia e apresentar ações propositivas que busquem alternativas sociais e 
culturais para a juventude nos bairros de Londrina. O Mídia de Paz Paraná faz parte da Semana Municipal pela Paz em 
Londrina, que este ano será entre 23 setembro e 1º de outubro. 

 
 
[2017] Participação na Câmara Municipal de Londrina durante a 7ª entrega do Selo Arma não é brinquedo referente a 
Lei 9.188/2033 veja em vídeo http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/arma.xhtml  Comerciantes de Londrina recebem selo “Arma não 
é brinquedo”. Atualmente, 83 lojistas da cidade possuem a certificação que identifica os pontos de comércio que não 
vendem armas de brinquedo. 

 
[2017] O COMPAZ, é o sexto no Brasil e o mais atuante. Foram realizadas 44 reuniões durante o ano, sendo que somam 
325 reuniões do conselho. (ATAS 281-325). 
[2017] Gestor da ONG continuou no cargo de 1º secretário do COMPAZ –ld Conselho Municipal de Cultura de Paz de 
Londrina 
[2017] Exposição em parceria com Biblioteca Pública Municipal, durante a 17º Semana da Paz dos textos e desenhos 
originais que compuseram o livro, bem como livros que tratam do tema Cultura de Paz. Local 01 -Biblioteca Infantil de 
Londrina | Av. Rio de Janeiro, 413 De seg. a sexta, das 8h às 18h, sábados das 8h às 13hLocal 02 - Biblioteca Ramal 
Vila Nova | Rua Purus, 45 De seg. a sexta das 8h às 14h. 
 
 

http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/arma.xhtml
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[2017] 15° Noite de autógrafos nas Livrarias Porto do Shopping Catuai com cerca de 390 participantes. 
[2009] Os alunos autores dos textos e desenhos do Livro Londrina Pazeando 2009 são homenageados na Câmara 
Municipal de Londrina e seção extraordinária. Veja vídeo homenagens ao alunos na câmara 
municipal  mms://aovivo.cml.pr.gov.br/gravados/2009/so_08.10.2009_Homenageam_Paz.wmv   
imprima sua carterinha no site da câmara municipal http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/fiscalpaz.jspx   

 
 

[2017] Mobilização dos veículos de comunicação (TVs, Rádios e Jornais com o programa QUEM SE IMPORTA 
http://www.londrinapazeando.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=545&catid=8&Itemid=36 passando VTs, Spots e 
Impressos da campanha “arma não é brinquedo”. Foi avalizado que os valores doados pelos veículos de comunicação 
foi de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)  
 
 [2017] Participa de 44 reuniões do COMPAZ, colaborando na organização da 17° semana municipal da paz. 

 

mms://aovivo.cml.pr.gov.br/gravados/2009/so_08.10.2009_Homenageam_Paz.wmv
mms://aovivo.cml.pr.gov.br/gravados/2009/so_08.10.2009_Homenageam_Paz.wmv
mms://aovivo.cml.pr.gov.br/gravados/2009/so_08.10.2009_Homenageam_Paz.wmv
http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/fiscalpaz.jspx
http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/fiscalpaz.jspx
http://www.londrinapazeando.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=545&catid=8&Itemid=36
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[2017] O Movimento pela paz, Pazeando, COMPAZ, Clube do Amanhecer, participam juntos do na av leste-oeste desfile 
de 7 de setembro, levando o tema da 16º semana municipal da paz, com mural móvel, e as bandeiras do movimento : do 
COMPAZ, da ong, internacional da paz, da marcha mundial, dos odms. Desenvolver uma crítica à cultura de violência. 
Trata-se de fortalecer uma atitude crítica a esta cultura de violência que nos é imposta, fornecendo instrumental para 
perceber como a violência e o militarismo atuam em diversos canais, como, por exemplo, nos meios de comunicação, 
brinquedos e jogos de guerra. Educar para Paz - uma educação para se opor às incitações à guerra, à propaganda bélica 
e ao militarismo em geral. Uma Educação para Paz pensa em substituição da glorificação do militarismo com modelos de 
não-violência ativa.  Campanha para eliminar, ou ao menos reduzir, a violência na mídia e na linguagem cotidiana. Por 
exemplo chamar (e divulgar) o desfile de 07 de setembro de:  - “Desfile Cívico-Militar”? 
[2017] 7º Programa Embaixadores da Paz é uma parceria entre o Clube Aventureiros do Amanhecer e o COMAZ Conselho 
Municipal de Cultura de Paz e tem também o apoio da ONG Londrina Pazeando. 

 
 
[2017] 9ª Abraço no Lago e 17° caminhada municipal pela paz e não-violência foram realizadas por cerca de 2.500 
pessoas. São levadas as bandeiras do movimento: do COMPAZ, da ONG, internacional da paz, dos odms, e também 
realizado o evento LEVANTE-SE proposto pelo ONU como forma de mobilizar para contribuições como os ODM.  
[2017] ABRAÇOS PELA PAZ REGIONAIS EM LONDRINA 
[2017] O Movimento pela Paz e não-Violência Londrina Pazeando e o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, 
foram convidados durante o ano de 2017 para ajudar em várias regiões da cidade organizar “ABRAÇOS PELA PAZ ”. 
Foram 11 abraços + OUTROS ABRAÇOS: 
 
6º Embaixadores pela Paz (Ok realizado); 7ª Entrega do SELO Arma não é Brinquedo (Ok realizado) 
3º Abraço Desafio Pela Paz - DIA DO DESAFIO - realizamos centenas de abraços pela paz na cidade. 
 
[24/setembro] - 9º Abraço no Lago ( OK confirmado)  
EVENTO: https://www.facebook.com/events/197678457371667/ 
FRONT PAGE https://www.facebook.com/Abraconolago 
  
[07/março]  4º Abraço pela Paz no Centro Cívico  - Mudou para Concha Acústica 08/março - 4º Abraço pela Paz - 
Campanha Quem Ama Abraço (OK REALIZADO) 
EVENTO: https://www.facebook.com/events/1888448018107200/ 
FRONT PAGE:  https://www.facebook.com/abracopelapazlondrina/ 
  

[26/maio] - 2º Abraço Pela Paz e Cidadania da Região Sul A (OK REALIZADO) 

EVENTO:  https://www.facebook.com/events/285616771886301/ 

FRONT PAGE:  (clique aqui) 

  

[31/maio] - 3º Abraço Desafio Pela Paz na Praça Nishinomiya (OK REALIZADO) 

https://www.facebook.com/events/197678457371667/
https://www.facebook.com/Abraconolago
https://www.facebook.com/events/1888448018107200/
https://www.facebook.com/abracopelapazlondrina/
https://www.facebook.com/events/285616771886301/
https://www.facebook.com/Abra%C3%A7o-Pela-Paz-e-Cidadania-da-Regi%C3%A3o-Sul-A-442826089399990/


Balanço Social 2017-2018 
Relatório Circunstanciado                                                                                                                                                                                                                                                

 5 

 

EVENTO: https://www.facebook.com/events/202954760211271/ 

FRONT PAGE  https://www.facebook.com/abracodesafiopelapaz/timeline 

  

[10/junho] - 3º Abraço Pela Paz na Expo-Ambiental (OK REALIZADO) 

EVENTO:   https://www.facebook.com/events/288309434943315/ 

FRONT PAGE (clique aqui)  

  

[29/junho] - 4º Abraço pela Paz no Lago Norte (OK REALIZADO)  

EVENTO: (clique aqui) 

FRONT PAGE   https://www.facebook.com/pages/1%C2%BA-Abra%C3%A7o-no-Lago-Norte/567848579998841 
  

[30/junho] - A Feira da Cidadania 1º Abraço peal Paz da Região Sul (OK REALIZADO)  

EVENTO: (clique aqui) 

FRONT PAGE:  (clique aqui) 
  

[20/agosto] 2º Abraço pela Paz na Festa das Nações Lusófonas de (OK confirmado)  

EVENTO: (clique aqui) 

FRONT PAGE: (clique aqui) 

  

[30/setembro] 3º Abraço pela Paz no Hospital da Zonal Sul (OK confirmado) 

EVENTO: (clique aqui) 

FRONT PAGE: (clique aqui) 
  
[07/outubro] 4º Abraço pela Paz da Região Oeste (OK confirmado) 

EVENTO: (clique aqui)  

FRONT PAGE  https://www.facebook.com/abracopazregiaooeste/ 

  

[07/outubro] 4º Manifesto pela Paz e desarmamento Infantil (OK confirmado) 

https://www.facebook.com/events/202954760211271/
https://www.facebook.com/abracodesafiopelapaz/timeline
https://www.facebook.com/events/288309434943315/
https://www.facebook.com/3%C2%BA-Abra%C3%A7o-Pela-Paz-na-Expo-Ambiental-437803639734033/
https://www.facebook.com/events/300020423786065/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/300020423786065/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/424462964579057/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/424462964579057/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/Abra%C3%A7o-pela-Paz-e-Cidadania-Regi%C3%A3o-Sul-1452055634866348/
https://www.facebook.com/events/1192416360903486/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A479174295768447%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A479174295768447%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/Festa-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Lus%C3%B3fonas-pela-Paz-479174295768447/
https://www.facebook.com/events/149112035676514/?context=create&previousaction=create&ref=5&page_id_source=867113093402847&sid_create=2421636496&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.facebook.com/2-Abra%C3%A7o-pela-Paz-e-Sa%C3%BAde-RPC-na-Pra%C3%A7a-Feira-da-Sa%C3%BAde-867113093402847/
https://www.facebook.com/events/114945752505681/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A383087055215781%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A383087055215781%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/abracopazregiaooeste/
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EVENTO:  http://www.londrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1069 

  

[ s/data ] - 4º Abraço “Maratona pela Paz  (trabalhado  mas não se realizou /transferido)  

EVENTO: (clique aqui) 

FRONT PAGE: https://www.facebook.com/abracomaratonapelapaz/ 

 
[2017] Religiões Unidas pela Paz em Londrina se transforma no GDI Londrina que o Grupo de Dialogo Inter Religioso de 
Londrina - O Movimento pela Paz e Não-violência - Londrina Pazeando e o COMPAZ participaram na Associação Médica 
de Londrina AML que se torna a gestora e apoiado secretariando e emprestando o local para uma AGENDA de reuniões 
a cada 2 meses. A proposta é que esta dialogo Inter Religiosos aconteça entre os líderes das religiões. Em dezembro é 
realizado a 2ª Confraternização do GDI Londrina e Realizado o 2ª Londrina Religiões Unidas pela Paz e em Prol da 
Tolerância Religiosa, em janeiro de 2017 a realização do evento: - “Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa”, 
proposta pelo Ministério da Justiça e Cidadania - Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. Em 
Londrina 1- o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz 2- a Comissão de Promoção de Igualdade Racial e das 
Minorias da OAB de Londrina e 3- o GDI Londrina Grupo de Dialogo Inter Religioso de Londrina 
https://www.youtube.com/watch?v=mdgmOAobIH4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.londrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1069
https://www.facebook.com/events/1753808114911407/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A1385152868461515%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1385152868461515%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/abracomaratonapelapaz/
https://www.youtube.com/watch?v=mdgmOAobIH4
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[2017] Membros do COMPAZ estavam presentes ao lançamento do Estudo do Fórum Desenvolve Londrina - Cadernos 
de Estudos sobre Gestão Pública para a imprensa e comunidade. Estudo deste ano foi Smart City. Toda Smart City Educa 
para Paz e contribui para a harmonia de seus munícipes e para a Construção de uma Cultura de Paz.  
 

 
 
[2017] O Movimento pela Paz - Londrina Pazeando e COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz participaram da 57ª 
Exposição Agropecuária de Londrina em abril. Montamos um stand na Fazendinha que abriu espaço para exposição dos 
livros e vídeos de nosso trabalho. Levamos o Mural Móvel da Paz para realização do Cartão Postal da Paz, e lançamos o 
Dado de Cultura de Paz. 
 

 
 
 
[2017] Relações de Paz - Dissertação de Mestrado de Jessica Takano UEL/REOS   Publicado em 20 de maio de 2017 
Com o intuito de compreender as manifestações de Capital Social (CS) em trocas de recursos a partir de relações sociais 
em eventos do Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina no Paraná (COMPAZ), três objetivos específicos foram 
apresentados: a) constatar eventos do COMPAZ durante o segundo semestre de 2016, b) demonstrar relações sociais 
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formadas para a realização dos eventos selecionados e c) analisar a manifestação do CS em trocas de recursos dos 
eventos selecionados a partir das relações sociais demonstradas. O referencial teórico foi composto principalmente pelos 
temas: Nova Sociologia Econômica, Princípios de Redes e Relações Sociais e Capital Social. Constatou-se durante 10 
reuniões do COMPAZ e oito eventos realizados por ele, que o CS, de fato, se manifestou por meio de uma Rede de 
Relações Sociais, o que foi possível observar em 11 categorias de CS advindas da teoria. Observou-se que o CS é, de 
fato, um fomentador para o COMPAZ, que a tecnologia é uma ferramenta importante para a realização das atividades do 
COMPAZ e que a sustentabilidade está presente nas ações do COMPAZ, diante de sua proposta em si, do caráter dos 
eventos realizados e das falas dos conselheiros. Esta pesquisa é relevante para a Administração e para os Estudos 
Organizacionais porque trouxe a ligação entre a teoria de Redes e Relações Sociais e de CS, com a análise de um caso 
alternativo ao modelos utilitaristas de mercado, em que se observou propostas de mudanças em prol da sustentabilidade. 

 
 
[2017] “A Pesquisadora Marcia Alves de Minas Gerais, faz visita (06 de junho/2017) de estudo à organização Londrina 
Pazeando - Empreendedorismo Social em Prol da Cultura de Paz.” Sobre a pesquisa e sobre o curso do ISCAP - Instituto 
Superior de Contabilidade e Administração do Porto ( https://www.iscap.ipp.pt/  ), do curso de Mestrado em Administração, 
linha de pesquisa: Empreendedorismo Social. A pesquisa é sobre o uso do balanço social no terceiro setor, avaliação de 
impacto social de projetos e ações para além da perspectiva atual. Conhecer a realidade atual através do estudo de caso 
de duas OSCs. Minha formação: administradora, especialista em docência em educação superior e especialista em 
finanças e planejamento empresarial. A Londrina Pazeando foi selecionada por já ter experiência na publicação do Balanço 
Social como forma de demonstrar informações. 
 
[2017] Planejamento Estratégico para a Construção da Cultura de Paz. O SEBRAE está coordenando uma revisão no 
Planejamento Estratégico do Movimento pela Paz e Não-Violência, junto com a Diretoria do Londrina Pazeando, 
Conselheiros do COMPAZ, e outras pessoas e instituições da comunidade, foco na sustentabilidade. O Movimento está 
completando 17 anos de trabalho em prol da Construção de uma Cultura de Paz em nossa cidade e região, e hoje é uma 
referência nacional em um “Modelo Municipal” Articulado em Políticas Públicas de Cultura de Paz, conforme nos 
recomenda a ONU. Em 24 terça e quarta 25 de janeiro de 2017.LOCAL: Rua Santa Catarina 194 (sala de treinamento do 
Móveis Brasília esquina Duque Caxias). http://www.londrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1026  
 

https://www.iscap.ipp.pt/
http://www.londrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1026
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[2017] Agenda 2017 com Secretária Municipal de Educação. O COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz de 
Londrina, teve uma reunião com a Secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes para ela conhecer os membros do 
conselho e que soubesse da intensão de manter a parceria de 15 anos na publicação do LIVRO LONDRINA PAZEANDO, 
que este ano tem o seguinte tema “Em 2017 temos os 17 Jeitos de Mudar o Mundo – Paz e Justiça Restaurativa ODS 16”. 
Também se colocaram a disposição para os trabalhos que serão desenvolvido pelo Comitê de Articulação de Práticas 
Restaurativas (Lei nº 12.467, de 6 de dezembro de 2016). 

 
 
[2017] UEL está Pazeando! Desenvolvendo Jogos de Não-Violência em Londrina. O Departamento de Ciências da 
Computação, através da orientação do Professor Alan Salvany Felinto, e assessoria da OSC Londrina Pazeando, está 
neste semestre (fev/2017) trabalhando na construção de um Jogo que não tenha a violência como mobilizador para que 
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os jogadores se “atraiam” por ele. A proposta é que o jogo tenha emoção, gere expectativa, surpreenda e satisfaça o 
jogador sem o “uso de violências”. 
 
[2017] “Quem Ama, Abraça”. A Presidente do COMPAZ Maria Aparecida Prandini Pereira, participa (09/fev) da 1ª Reunião 
de Liderança de Mulheres Parceiras e apoiadoras/Gestão 2017. A secretária municipal de Políticas para as Mulheres 
explicou que o programa “Quem Ama, Abraça” é uma iniciativa que já ocorre em todo o País, e em Londrina um projeto-
piloto será implantado no Conjunto Novo Amparo, na Escola Municipal Elias Kauam. “O lançamento será realizado no dia 
8 de março, e o projeto vai começar por este bairro que enfrenta uma situação crítica de violência”, afirmou Nádia. 
 
[2017] Agenda 2017 com Secretário Municipal de Cultura. Membros da COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz 
e da OSC Londrina Pazeando se reuniram neste dia 16 de fevereiro de 2017 com o Secretário Municipal de Cultura Caio 
Júlio Cesaro e servidores da secretaria, e na troca de ideias surgiram algumas propostas que podem vir a se consolidar: - 
13º Noite de Cultura de Paz – FESTIVAL DE MUSICA que o conselho está promovendo poderá contar em seu corpo de 
jurados com membros da secretaria. 

 
 
[2017] Jogos Cooperativos ferramenta importante na Construção da Cultura de Paz, a Rede de Instituições em Prol da 
Cultura de Paz em Londrina - REDE DE PAZ. No dia 22 de fevereiro de 2017 na Reunião da Rede de Paz, foi realizado 
uma grande discussão sobre a importância dos Jogos Cooperativos como importante ferramenta e método de Educação 
para Paz e planejado ações para o ano. 
 

[2017] PL 2413/2015 uma Proposta de Lei Reflexiva que 
Educa para Paz. O projeto de Lei de Marcelo Belinati 
(atualmente Prefeito Municipal de Londrina) e da Deputada 
Erika Kokay que dispõe sobre a proibição de fabricar, importar 
e comercializar armas de brinquedo que imitem arma de fogo, 
e dá outras providências, já passou por todas as comissões, 
está aguardo para ir a plenária no Congresso Federal, passa 
a contar com o apoio e empenho do Deputado Alex Canziani 
para que possamos, discutir a aprovar o projeto de lei, que 
além de tirar dos lojas de brinquedos de todo o Brasil as 
“arminhas de brinquedo” também faz uma grande reflexão 
sobre a necessidade de se Educar nossas Crianças para 
Cultura de Paz. A PL 2413/2015 tem o apoio do CONASP 

Conselho Nacional de Segurança Pública do Brasil, uma vez que também, estes objetos são utilizadas por marginais em 
crimes e assaltos. Estiveram na reunião do Deputado Luis Claudio Galhardi da OSC Londrina Pazeando e a presidente 
de COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, Maria Aparecida Prandini Pereira, que relataram ... “estamos gratos 
ao Deputado, e otimistas em relação a tramitação final para o plenário, uma vez que já passamos por todas as comissões 
necessárias”. 
Link Câmara Federal http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1594129  
 
 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1594129
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[2017] Conselheiros do COMPAZ participam do Lançamento 
da Campanha Futuro Criança Edição 2017. Campanha 
Futuro Criança 2017, foi lançada em Londrina. Doações 
feitas ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente serão repassadas para diversas instituições 
futuro criança. Na manhã desta sexta-feira (3), foi realizada, 
na Prefeitura de Londrina, a solenidade de lançamento da 
Campanha Futuro Criança 2017, com a presença do prefeito 
Marcelo Belinati, da secretária municipal de Assistência 
Social, Nádia Oliveira, de representantes de entidades e 
diversas instituições apoiadoras da iniciativa. O objetivo da 
ação é reforçar a divulgação da campanha, que permite a 
destinação do Imposto de Renda de pessoa física ou jurídica 
para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (FMDCA). 
 
 

 
[2017] Membros do COMPAZ participaram do 4º Abraço pela Paz na Concha Acústica na 25ª Semana Municipal da Mulher 
em Londrina. Neste quarto ano o Abraço pela Paz está em sinergia com a “Campanha Quem Ama Abraça”. Dia 
Internacional da Mulher – Na quarta-feira (8/março), a comemoração em Londrina do Dia Internacional da Mulher irá 
ocorrer em um evento aberto ao público na Concha Acústica. A programação teve início às 9 horas e prosseguiu até as 
13 horas com apresentações artísticas, musicais e esportivas.  No evento foi lançada a “Campanha Quem Ama Abraça”, 
projeto-piloto de educação e prevenção à violência doméstica que será desenvolvido inicialmente na Escola Municipal 
Irene Aparecida da Silva, no Conjunto Jamile Dequech, na região sul. 
 

 
 
[2017] Membros do COMPAZ e da Justiça Restaurativa de Londrina e Região, participaram do 2º Encontro Paranaense 
de Práticas Restaurativas será realizado em Maringá, nos dias 09 e 10 de março. O evento foi realizado no Teatro Marista, 
localizado na Avenida Itororó, n.º 99. Os objetivos do evento são disseminar informações sobre a prática da Justiça 
Restaurativa e formar parcerias para que entidades ligadas à educação e ao atendimento comunitário possam trabalhar 
em conjunto com o Poder Judiciário e demais envolvidos nessa atividade no estado.  
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[2017] Curso de Formação de Embaixadores em Londrina. 6º Embaixadores aGentes da Paz. Foram selecionados 111 
alunos de 46 Escolas Municipais de Londrina para participarem do Curso de Formação de Embaixador aGente da Paz. O 
Programa realizado pela Organização Não-Governamental Clube Aventureiros do Amanhecer, com apoio do COMPAZ - 
Conselho Municipal de Cultura de Paz, CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Capítulo 
União Londrinense da Ordem Demolay, Secretaria Municipal de Educação e Londrina Pazeando, estando em sua 6ª 
edição. A seleção se inicia com os 5448 alunos das 219 turmas dos 5ª anos das Escolas Municipais de Londrina, que 
recebem uma prancha para ser colorida onde constam também um jogo de “caça-palavras” e um "ache o melhor caminho". 
Com esse material os professores trabalham conceitos de Cultura de Paz e Não-violência, Desarmamento infantil, e o que 
é ser um Embaixador aGente da Paz. Se inscreveram 2709 de 110 turmas, desses foram selecionados os 110 alunos que 
participarão do evento. 
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[2017] Movimento pela Paz e Não-Violência de Londrina e o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, lançam em 
ABRIL/2017 o Programa DADO de CULTURA DE PAZ.O dado da Cultura de Paz, é mais uma ferramenta pedagógica que 
tem a intensão de levar as crianças e os adultos refletirem sobre a necessidade de se comprometerem com a Construção 
de uma Cultura de Paz, ele contém os 6 conceitos do Compromisso Manifesto 2000 da ONU/UNESCO. 

http://www.londrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1036  
 

[2017] Jogos Cooperativos (e outros) Ferramentas Importantes na Educação para Paz. Reunião na Fundação de Esporte 
de Londrina - 17/abril/2017. Discutiu como fomentar mais a utilização dos Jogos Cooperativos (e outros) nas Escolas de 
Londrina, afim de somar com outras Ferramentas de Educação para Paz. Estavam presentes à Reunião Luis, Leozita, 
Coutinho, Gustavo (do COMPAZ) Glaucia (NRE) Luciana (Colégio Vicente Rijo) Ricardo (Voluntário) Gisele Santos (UEL/ 
Ed Física Licenciatura) Camila ( PUC) Sandro (Fundação Esporte) Junior (Secretaria Educação). 
 

[2017] Resolução de Conflitos no Meio Escolar, 5º 
Curso de Capacitação de Facilitadores da Justiça 
Restaurativa, 
Proposta pelo *Comitê de Articulação de Práticas 
Restaurativas em Londrina. O curso foi realizado e 
ministrado pela Universidade Estadual de Maringá 
UEM para 44 professores da Secretaria Municipal de 
Educação, nos dias 24 e 31 de maio, 07 e 14 de junho, 
Horário - manhã e tarde (8:00 às 12:00 e 13:30 às 
17:30) e Carga Horária Total do curso - 32 horas. Local 
- INESUL - Av. Duque de Caxias, 1290. 
 
 
[2017] Nós do Movimento pela Paz e Não-Violência 
Pazeando, COMPAZ, Rede de Paz estamos 
colaborando para o SUCESSO do evento. No dia 
31/maio QUARTA o dia TODO poderão acontecer as 
atividades. AÇOES que está sob nossa Mobilização na 
Comissão: - Propusemos como SUGESTÃO que 

TODAS as Escolas Municipais, Estaduais e Particulares realizem durantes as “aulas de educação física” (atividade física) 
o 3sº Abraço Desafio pela Paz, e registre no site do DESAFIO com uma foto e o número de participantes. 
  

 15 minutos de atividade (incluindo o 3º Abraço Desafio pela Paz) 
 Registrar com pelo menos uma foto e número de participantes (contabilizar) 
 Registrar no DIA (31/maio até 21h) no site http://www.sescpr.com.br/ddd/ 
 Enviar a informação pessoas/fotos por e-mail para paz@londrinapazeando.org.br    
 vamos fazer um álbum de fotos e disponibilizar no face https://www.facebook.com/abracodesafiopelapaz/    
 e Flickr  https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/sets/  

 

 

http://www.londrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1036
mailto:paz@londrinapazeando.org.br
https://www.facebook.com/abracodesafiopelapaz/
https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/sets/
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[2017] Recebemos a visita da Isaura Miaki Sobreira da Cidade de Campo Grande no Mato Grosso do Sul, que participa 
do programa: “Justiça Restaurativa na Escola”. Ela veio visitar o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz e 
esteve também no TJPR - Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei, da Comarca da Região Metropolitana de 
Londrina. 
 
[2017] Círculo de Construção de Paz, com estagiários da FEL. O Círculo de Construção de Paz, com estagiários da FEL 
- Fundação de Esporte de Londrina, foi realizado na Praça da Juventude da zona norte (Av Henrique Manzano, 697 - 
entre o estádio do Café e o Autódromo) e teve como objetivo a utilização da Metodologia Circular da Justiça 
Restaurativa, e também  iniciar uma conexão dos Estagiários com “Escolas” que estejam utilizando o método, e que 
atualmente está proposto pela Lei nº 12.467, de 6 de dezembro de 2016 que Criou o Programa Municipal de Práticas 
Restaurativas, nas escolas municipais. Após o círculo foi realizado uma exposição sobre Jogos Cooperativos, com a 
intenção de relacionar os Jogos, principalmente os Jogos Cooperativos ao olhar Restaurativo, além de apresentar o 
COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz como parceiros dos jovens estudantes, no trabalho de Educação para 
Paz. 

 
 
[2017] Fortalecer a Cultura da Paz, reconhecimento Estadual. Representantes do Conselho Municipal da Cultura da Paz 
COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina reuniram-se com o deputado estadual Tercilio Turini para 
divulgar as suas atividades, especialmente a Semana da Paz. Uma das ações que mais mobiliza a comunidade é o 
Abraço do Lago Igapó 2, que chega à nona edição no dia 24 de setembro. A pedido dos dirigentes, Tercilio Turini 
apresentou na Assembleia Legislativa projeto de lei para declarar de utilidade pública estadual o Movimento pela Paz e 
Não Violência – Londrina Pazeando. A proposta tramita nas comissões legislativas. Participaram da reunião Marlene 
Izidoro Nascimento de Souza, Maria Aparecida Prandini Pereira (presidente do COMPAZ), Neuza Napo, Luis Claudio 
Galhardi, a pesquisadora Marcia Alves, (de Uberaba-MG) e Eliana Cristina Scheuer. 
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[2017] Movimento pela paz de londrina leva “um convite” aos participantes do 37º Edição do Festival Internacional de 
Música de Londrina. Luis Claudio Galhardi, da ONG Pazeando, membro do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de 
Paz de Londrina, e coordenador da 13ª Noite de Cultura de Paz, esteve hoje (09/julho/2017) na abertura dos trabalhos do 
37º Edição do Festival Internacional de Música de Londrina, no Colégio Mãe de Deus, para divulgar que o COMPAZ está 
promovendo dentro da 17ª Semana Municipal da Paz de Londrina um Festival de música de cultura de paz. 
 

[2017] Lembranças de Londrina para turistas. Os 
resultados do Núcleo de Turismo estão se 
consolidando em nossa cidade. A presidente do 
COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz de 
Londrina Maria Aparecida Prandini Pereira (Cidinha), 
encontrou “uma lembrança”, em forma de mercadoria, 
de Londrina. A artista Mariana Galera produziu um 
pratinho com ilustração dos Nossos Abraços no Lago 
pela Paz. Ela está produzindo (produção artesanal) só 
sob encomenda, e que pode ser ENCOMENDADA 
com a Cidinha Prandini (presidente do compaz) pelo 
FONE 43.99919-600. 
 
[2017] Círculo de Construção de Cultura de Paz no 
Colégio Ateneu. Nesta terça (18/07/17) Luis Claudio 
Galhardi e Carla Fernanda Paiva Cordeiro (Secretaria 
Municipal de Educação) , que são membros do Comitê 
de Articulação de Práticas Restaurativas de Londrina, 
estiveram no Colégio Ateneu, afim de empregar a 

metodologia circular, instrumental da Justiça Restaurativa com os professores, e gestores do Colégio Ateneu, em um 
“Círculo de Construção de Paz de Sensibilização” (das 9 às 11:30h), e que teve como objetivos: 1- proporcionar uma 
“vivência” aos profissionais e, 2-  transmitir o conhecimento do Método da Key Pranis, que é o método utilizado pelo Comitê 
de Articulação de Práticas Restaurativas *Lei Municipal nº 12.467 - 06/12/2016. 

 
 
[2017] Membros do COMPAZ, estiveram presentes a 
Constelação Sistêmica Familiar é utilizado sistema 
Judiciário em Londrina. Momento histórico para 
Londrina, no Caminho da Construção da Cultura de 
Paz. No dia 20 de agosto de 2017 foi realizado o 
primeiro evento de constelações sistêmicas familiares, 
segundo Bert Hellinger, para as crianças das casas de 
acolhimento da nossa cidade. Essa iniciativa integra o 
Projeto “Caminhando em Família”, em 
desenvolvimento na Varas da Infância e na dos 
Adolescentes em conflito com a lei, de Londrina. A 

primeira experiência com adolescentes teve início 
no Cense II, em 20 de junho deste ano e já trouxe 
os sinais de boa receptividade, tanto dos jovens 
quanto das equipes de profissionais que o 
acompanham. No evento do próximo dia 02 de 
agosto, mais uma primeira vez: as crianças e os 
adolescentes poderão estar acompanhados de 
seus pais e familiares. Se trata de um momento 
histórico para Londrina, no caminho da cultura da 
paz. *Relato e Constelação realizados por Regina 
Peres. 
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[2017] 2º FESTA DAS NAÇÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA (LUSÓFONAS) e 2º Abraço pela Paz. Pensando em como 
incentivar pessoas, principalmente jovens, a se agregarem ao ELOS CLUBE de Londrina, movimento cultural internacional, 
de congregação de valores humanos dispostos a: defender e promover a compreensão entre os povos de TODO O 
MUNDO, a defesa das tradições e da cultura luso brasileira, defesa da língua portuguesa e do humanismo lusíada em 
todos os cantos do mundo, o Elos clube de Londrina, juntamente com escoteiros que para obterem uma insígnia de 
lusofonia precisam fazer algumas ações, tiveram a ideia de fazer a 2ª Festa das Nações Lusófonas em Londrina. Nações 
de língua portuguesa: Brasil, Portugal, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde, Angola, Timor 
Leste Guiné Equatorial, e Macau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[2017] Deputado Tercilio Turini Entrega Homenagem (23/set). Londrina Pazeando recebe homenagem da Assembleia 
(19/set). O Movimento Pela Paz e Não Violência – Londrina Pazeando é uma das instituições homenageadas pelo 
Conselho Parlamentar de Cultura de Paz (ConPaz) da Assembleia Legislativa do Paraná, entre diversas entidades e 
personalidades que atuam na construção de um mundo melhor e cultuam princípios de respeito à vida, solidariedade e 
preservação do planeta. A indicação do Londrina Pazeando foi do deputado estadual Tercilio Turini, pelo trabalho realizado 
na cidade já há muitos anos. Na sessão de 21 de setembro da Assembleia Legislativa, deputados estaduais destacaram 
o Dia Internacional da Paz. O deputado estadual Péricles de Mello é o secretário-geral do ConPaz, propôs uma celebração 
com entrega desta homenagens a algumas instituições do Paraná. 
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[2017] Membros do COMPAZ e do Londrina Pazeando participaram com um stand do - Dia do Voluntário. Uma parceria 
Juntus, Rede do Terceiro Setor, Programa Impulso e Instituto GRPCOM. Dia 28/agosto é Dia do Voluntário vamos 
comemorar com uma super feira no Juntus GO (Rua Goiás, 1774) ! As organizações da Rede do Terceiro Setor de Londrina 
expuseram e venderam seus trabalhos, produtos culinários, artesanatos. Teve uma exposição de fotos, música e até de 
vagas para voluntários. 
 

[2017] Membros do COMPAZ e do Londrina Pazeando 
participaram 1º Fórum Inesul do Pacto Nacional de Cultura 
de Paz. A Direção Geral e Direção Acadêmica do INESUL 
Instituto de Ensino Superior de Londrina, promoveu o 1º 
Fórum Inesul do Pacto Nacional Universitário pela 
Promoção do Respeito a Diversidade, Cultura de Paz e 
Direitos Humanos, a realizado no dia 31 de agosto de 2017, 
das 19h às 22h, no Auditório INESUL, localizado na Av. 
Duque de Caxias, 1290 - Londrina – Pr. Luis Claudio, fez 
uma, das 2 palestras propostas para o evento. 
https://www.youtube.com/watch?v=-t7lyxMCqiE  
 
 
 

 
[2017] "Caminhar restaurativo em londrina". A Justiça 
Restaurativa iniciou a sua caminhada em Londrina no ano 
de 2014 e, agora, chegou o momento de compartilharmos 
boas experiências e buscarmos novos desafios e 
possibilidades. O Primeiro Workshop “caminhar restaurativo 
em londrina” aconteceu no dia 28/09/2017, quinta-feira, das 
8h30min às 17h30min, na Sede da OAB (Rua Parigot de 
Souza, nº 311, Londrina). A programação contou com a 
apresentação de painéis e projetos desenvolvidos com a 

metodologia dos círculos restaurativos no âmbito judicial, bem como nas áreas da socioeducação, educação e cultura de 
paz. Foi aos facilitadores capacitados pelo Núcleo de Articulação, a oportunizada a expor as práticas restaurativas que por 
eles, estão sendo realizadas. Membros do COMPAZ e do Londrina Pazeando participaram e apresentara, as ações que 
estão realizando na cidade. 
 

 
[2017] Programa Pense Grande chegou a Londrina. "A Fundação Telefônica Vivo desenvolve projetos em duas linhas de 
atuação: Inovação Educativa e Empreendedorismo Social. O Programa Pense Grande integra a frente de 

https://www.youtube.com/watch?v=-t7lyxMCqiE
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empreendedorismo, e tem como objetivo difundir a cultura empreendedora nos jovens brasileiros na faixa etária de 15 a 
29 anos. Para isso, a metodologia aplicada consiste em uma oficina de sensibilização, no formato de um jogo de tabuleiro, 
no qual os participantes são instigados a pensar em atitudes empreendedoras para solução de problemas do cotidiano. 
As oficinas têm duração de 100 minutos. O CIEDS, instituição social sem fins lucrativos, é parceiro da Fundação Telefônica 
Vivo e colabora na execução dos projetos. EM LONDRINA. A ONG Londrina Pazeando, COMPAZ Conselho Municipal de 
Cultura de Paz e o SEBRAE/Londrina, fizeram uma parceria com o CIEDS e a Fundação Telefônica Vivo para que JOVENS 
LONDRINENSES tenham esta oportunidade de formação. O Pense Grande chegou em Londrina, e aqui tem o olhar do 
Empreendedorismo em Prol da Cultura de Paz, pois a Cidade tem há 17 anos o “Movimento pela Paz e Não-Violência” 
que Educa para Paz, e esta proposta vem se alinhar com esta intenção, ou seja a da Construção de uma Cultura de Paz, 
como nos propõe a ONU/Unesco (1999). 
 

 
 
[2017] Presentes para o dia das crianças? Venha no 4º Manifesto pela Paz!  Cj. Milton Gaveti – Zona Norte. Foi realizada de 23 a 30 

de setembro/2017 a 17° “Semana Municipal da Paz” de Londrina. Evento que faz parte do calendário Municipal da cidade, aprovado 
pele Lei Municipal nº 8.437/02. Dando prosseguimento à Semana de Paz, no dia 14 de outubro/ SÁBADO, das 8 às 12 horas, na Rua 
Rafael Lamastra (nº36) esquina com Rua Patagônia, o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, a OSC Londrina Pazeando, o 
CMDCA Conselho Municipal da Criança e Adolescente, a Cooper Mudanças, a Associação dos Moradores do Conjunto Milton Gaveti e 
com o apoio o Tio Paulão Festas e Eventos, realizarão o 4º Manifesto pela Paz e pelo desarmamento infantil. Destruímos as armas de 
brinquedo, a Cooperativa de reciclagem Cooper Mudanças participara, e levou o plástico para reciclagem. Membros do Exército 
participaram e ajudaram a destruir as armas de brinquedos. Também tivemos alguns brinquedos, pipoca e algodão doce para as 
crianças, comemorarem seu dia (semana) brincando... pois criança gosta mesmo é de brincar! 
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[2017] A ONG Londrina Pazeando participa do Programa A Nota Faz o Bem. No dia 01/dez/2017 aconteceu entrega 
certificados a empresas solidárias. Fonte: Assessoria ACIL https://goo.gl/vLqeoC  Há um ano o programa A Nota Faz o 
Bem, encabeçado pelo Instituto GRPcom – braço para projetos sociais da RPC, está mudando a realidade de entidades e 
instituições sociais de Londrina. A ação incentiva o cidadão que não coloca seu CPF na nota fiscal a doar o cupom para 
uma das 18 instituições (incluído a ONG Londrina Pazeano) que fazem parte da Rede do Terceiro Setor da cidade. As 
urnas estão espalhadas em diversos pontos do varejo. São parceiras da iniciativa a ACIL, atuando como ponte de acesso 
para levar as urnas para dentro das empresas, e a Agência B2Work, que desenvolveu o design das urnas e todos os 
materiais da campanha. Na manhã desta sexta-feira, 1, o grupo que compõe A Nota Faz o Bem, formado por empresários, 
entidades e instituições assistenciais, se reuniu na ACIL para celebrar o primeiro ano de atuação, e entregar o certificado 
de Empresa Solidária às empresas que abriram suas portas para receber as urnas. 
 

 
 
[2017] Lançamento do regulamento do concurso de desenho para a camiseta oficial do 10º abraço no lago pela paz. 
Do concurso cultural: - O concurso cultural “10º abraço no lago pela paz” promovido pelo COMPAZ – Conselho Municipal 
de Cultura de Paz e a ONG Londrina Pazeando, destinado à participação pública, especialmente de estudantes de moda, 
arte e design, conforme as condições previstas neste Regulamento. http://www.londrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1096  
Lançamento da “Pesquisa de Opinião” para inserir melhorias ao evento. https://goo.gl/XpwYZp  
 
[2017] Lançamento Parceria com ACIL para celebrar os10 anos de Abraço no Lago pela Paz (12/dez/2017) 
Membros do Londrina Pazeando, COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, estiveram na ACIL Associação 
Comercial em um encontro com o Presidente e Vice-Presidente. Ficou acordado que a ACIL vai colocar o evento em “seu 
calendário de atividades em 2018”, e com isto buscar adesão dos empresários da cidade para que possamos neste décimo 
ano ter o maior abraço pela Paz já realizado até o momento na cidade. - Evento que se tornou símbolo de reflexão sobre 
a necessidade de se trabalhar pela Construção de uma Cultura de Paz, e mobiliza vários outros eventos ao logo de cada 
ano na cidade. 

https://goo.gl/vLqeoC
http://www.londrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1096
https://goo.gl/XpwYZp
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[2017] Smart City Educa para Paz: - O Fórum Desenvolve Londrina entregou mais um Caderno de Estudo sobre “Londrina: 
Cidades Inteligentes - Conceito, Planos e Ações”, para nossa comunidade. Como já é uma tradição os conselheiros do 
COMPAZ estiveram prestigiando o evento e o tralhado do Fórum que é um grupo que trabalha pela Construção de uma 
Cultura de Paz e desenvolvimento de nossa Cidade. 
 
[2017] Natal 2017 no Cj. Milton Gaveti. Carreata pela Paz no Natal – Bombeiros levam o Papai Noel. Neste dia 16/dez/17 
SÁBADO, das 8 às 12 horas, na Rua Rafael Lamastra (nº36) esquina com Rua Patagônia, o COMPAZ Conselho Municipal 
de Cultura de Paz, a OSC Londrina Pazeando, a Associação dos Moradores do Conjunto Milton Gaveti e com o apoio o 
Tio Paulão Festas e Eventos, realizaram uma “Festa de Natal” do Bairro. Foi realizada também, uma Carreata pela Paz, 
para comemorar o Natal que se aproxima, com os Bombeiros levando o Papai Noel, saindo da sede dos Bombeiros na 
rua Tietê e passando pelas ruas da Cidade até o Bairro. 
 

 
 
 
[2017] On yoga "arquitetura da paz". CAMILA dá um Presente de NATAL para Londrina. Exibição única e exclusiva do 
filme “ON YOGA ARQUITETURA DA PAZ”. Camila (99658-8457) assistiu o filme no cinema e quis trazer para cidade, 
entrou em contato com Michael e sua Esposa Bia. “Por acaso” a irmã da Bia é de Londrina, e “por acaso” eles viram de 
New York para passar o natal AQUI. Assim ela conseguiu juntos com Michael e Bia o evento. EXIBIÇÃO ÚNICA e exclusiva 
do filme “ON YOGA Arquitetura da Paz” com a presença especial de Michael O’Neill, protagonista do filme, autor do livro 
do mesmo nome, fotógrafo e yogi.  Após a exibição um super bate papo com Michael e convidados. Local: Aurora 
Shopping- Centro de Eventos- Quarto andar - Sala 1 Data: 23/12/2017 Hora: 10:00 h 
ENTRADA GRATUITA  Dirigido pelo diretor Heitor Dhalia, o filme encantou as plateias por todo Brasil, é um filme 
necessário nos tempos atuais. Veja o trailer e mais informações sobre o filme  www.onyogathearchitectureofpeace.com  
 
 
 

http://www.onyogathearchitectureofpeace.com/
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[2017] FOTOS DOS ABRAÇOS PELA PAZ REGIONAIS EM LONDRINA (descritos páginas 04 e 05 
 
ALBUNS ESTÃO NO FLICKR https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/sets/  
 
[24/setembro] - 9º Abraço no Lago ( OK confirmado)  
EVENTO: https://www.facebook.com/events/197678457371667/ 
FRONT PAGE https://www.facebook.com/Abraconolago 
  
[07/março]  4º Abraço pela Paz no Centro Cívico  - Mudou para Concha Acústica 08/março - 4º Abraço pela Paz - 
Campanha Quem Ama Abraço (OK REALIZADO) 
EVENTO: https://www.facebook.com/events/1888448018107200/ 
FRONT PAGE:  https://www.facebook.com/abracopelapazlondrina/ 
  

[26/maio] - 2º Abraço Pela Paz e Cidadania da Região Sul A (OK REALIZADO) 

EVENTO:  https://www.facebook.com/events/285616771886301/ 

FRONT PAGE: (clique aqui) 

https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/sets/
https://www.facebook.com/events/197678457371667/
https://www.facebook.com/Abraconolago
https://www.facebook.com/events/1888448018107200/
https://www.facebook.com/abracopelapazlondrina/
https://www.facebook.com/events/285616771886301/
https://www.facebook.com/Abra%C3%A7o-Pela-Paz-e-Cidadania-da-Regi%C3%A3o-Sul-A-442826089399990/
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[31/maio] - 3º Abraço Desafio Pela Paz na Praça Nishinomiya (OK REALIZADO) 

EVENTO: https://www.facebook.com/events/202954760211271/ 

FRONT PAGE  https://www.facebook.com/abracodesafiopelapaz/timeline 

 

 

 [10/junho] - 3º Abraço Pela Paz na Expo-Ambiental (OK REALIZADO) 

EVENTO:   https://www.facebook.com/events/288309434943315/ 

FRONT PAGE (clique aqui)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/202954760211271/
https://www.facebook.com/abracodesafiopelapaz/timeline
https://www.facebook.com/events/288309434943315/
https://www.facebook.com/3%C2%BA-Abra%C3%A7o-Pela-Paz-na-Expo-Ambiental-437803639734033/
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[29/junho] - 4º Abraço pela Paz no Lago Norte (OK REALIZADO)  

EVENTO: (clique aqui) 

FRONT PAGE   https://www.facebook.com/pages/1%C2%BA-Abra%C3%A7o-no-Lago-Norte/567848579998841 

 

 
[30/junho] - A Feira da Cidadania 1º Abraço peal Paz da Região Sul (OK REALIZADO)  

EVENTO: (clique aqui) 

FRONT PAGE:  (clique aqui) 

 

https://www.facebook.com/events/300020423786065/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/300020423786065/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/424462964579057/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/424462964579057/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/Abra%C3%A7o-pela-Paz-e-Cidadania-Regi%C3%A3o-Sul-1452055634866348/
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[20/agosto] 2º Abraço pela Paz na Festa das Nações Lusófonas de (OK confirmado)  

EVENTO: (clique aqui) 

FRONT PAGE: (clique aqui) 

 

 [30/setembro] 3º Abraço pela Paz no Hospital da Zonal Sul (OK confirmado) 

EVENTO: (clique aqui) 

FRONT PAGE: (clique aqui) 

 

 
  
 
 

https://www.facebook.com/events/1192416360903486/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A479174295768447%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A479174295768447%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/Festa-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Lus%C3%B3fonas-pela-Paz-479174295768447/
https://www.facebook.com/events/149112035676514/?context=create&previousaction=create&ref=5&page_id_source=867113093402847&sid_create=2421636496&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.facebook.com/2-Abra%C3%A7o-pela-Paz-e-Sa%C3%BAde-RPC-na-Pra%C3%A7a-Feira-da-Sa%C3%BAde-867113093402847/
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[07/outubro] 4º Abraço pela Paz da Região Oeste (OK confirmado) 

EVENTO: (clique aqui)  

FRONT PAGE  https://www.facebook.com/abracopazregiaooeste/ 

 

 

[ s/data ] - 4º Abraço “Maratona pela Paz  (trabalhado  mas não se realizou /transferido)  

EVENTO: (clique aqui) 

FRONT PAGE: https://www.facebook.com/abracomaratonapelapaz/ 

 

 
Luis Claudio Galhardi 
Gestor da OSCIP Movimento Pela Paz e Não-Violência 
Londrina Pazeando 
CPF 364.277.219-68 
 
FORTCON – FORTALEZA CONTABILIDADELTDA 
CNPJ sob nº 03.582.880/0001-40, 
Silvio Aparecido Teixeira  
CRC sob nº PR-029019/O-6 

https://www.facebook.com/events/114945752505681/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A383087055215781%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A383087055215781%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/abracopazregiaooeste/
https://www.facebook.com/events/1753808114911407/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A1385152868461515%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1385152868461515%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/abracomaratonapelapaz/

