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Todas as Notícias (atividades) de 2018 http://www.londrinapazeando.org.br/index.php/noticias
[2018] 3ª Londrina Religiões Unidas pela Paz e em Prol da Tolerância Religiosa. Aconteceu em 20 de janeiro de 2018
SÁBADO, na Concha Acústica o 3º Londrina Religiões Unidas pela Paz e em Prol da Tolerância Religiosa, este evento
na cidade está sintonizado com uma data em contexto nacional que é o “Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa”,
proposta pelo Ministério da Justiça e Cidadania - Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial,
sempre nos dias vinte e um de janeiro de cada ano. Vamos celebrar este evento em Londrina na véspera, ou seja no
sábado. 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 vão promover
o evento 3ª Londrina Religiões Unidas pela Paz e em Prol da Tolerância Religiosa.
Líderes de diversas denominações Religiosas caminharam da Concha até a Catedral Metropolitana para realizar um
Abraço pela Paz e pela Tolerância Religiosa. A proposta foi uma forma de outras religiões solidarizar-se com os católicos
pela destruição da estátua do Sagrado Coração de Jesus.

[2018] 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 18 anos (2018) 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. 24 de janeiro de 2018 na Rua Santa Catarina 194 (sala de treinamento do Móveis Brasília esquina
Duque Caxias).
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2018] V Congresso Internacional sobre Pluralismo Judaico. Alguns dos membros do GDI Grupo de Diálogo Inter Religioso
de Londrina participaram do evento em uma mesa de troca de ideias para ampliar o Diálogo entre Religiões e a construção
da Paz. Entre os dias 09 a 13 de fevereiro de 2018, aconteceu no Hotel Blue Tree Premium Londrina o V Congresso
Internacional sobre Pluralismo Judaico, realizado pela Congregação Israelita de Londrina e Brit Bracha Brasil
(www.britbracha.org), onde o anfitrião foi o Rabino Jacques Cukierkorn (EUA). Entre outras atividades ocorreu uma mesa
redonda de Diálogo Inter-Religioso mediado pela Chazanit (Oficiante/cantora) da comunidade judaica de nossa cidade,
Camilla Freire Baggio, e participação do Rabino Jacques Cukierkorn (Judaísmo), Luis Claudio Galhardi (COMPAZ
Conselho Municipal de Cultura de Paz), Monge Daitetsu (Budismo), Jeronimo Francisco Neto (Fé Ba’Hai), Arcebispo Dom
Geremias Steinmetz (Igreja Católica). O evento contou ainda com palestras de Ronaldo Hazan de Gomlevsky, e José
Roitberg – ambos do Rio de Janeiro, e de Charton Baggio Scheneider; e teve participação de um público vindo de cidades
como: São Paulo, Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Manaus e de Londrina. O evento
teve como objetivo levar aos membros da comunidade judaica e simpatizantes uma melhor compreensão do mundo ao
qual vivem, provendo um maior entendimento das diversidades judaicas bem como das demais religiões e suas visões.
FOTOS me https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/sets/

2018] Londrina Pazeando agradece ao programa Nota Paraná. Esteve hoje (22/fev/2017) em Londrina a Marta Jandira
Quaglia Gambini Coordenadora Geral do Programa Nota Paraná Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná 9ª Delegacia
Regional da Receita Estadual. Existe ainda muitas dificuldades de gestão para as ONGs, mas estamos abertos ao diálogo
e aos ajustes necessários. Obrigado marta pelo seu emprenho em melhorar cada vez mais!
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[2018] Inaugurado o Espaço Pacificar - Programa Pacificar é Divino. Foi inaugurado no último dia 23/fev/18, o Espaço
Pacificar, na sinagoga congregação israelita se Londrina - uma iniciativa do TJPR Tribunal de Justiça do Paraná afim de
promover a pacificação da sociedade por meio da mediação de conflitos. Estavam presentes ao evento Dra. Isabele (juíza
da vara da infância) Sr. Charton Scheneider (presidente congregação israelita) e Dra. Lídia Maejima, desembargadora do
TJPR e Luis Claudio Galhardi esteve presente ao evento representando o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de
Paz que é um dos membros do GDI - Grupo de Diálogo Inter Religioso de Londrina.

[2018] 5º Abraço pela Paz e Não-Violência com a Mulher. Na abertura de 26ª Semana Municipal da Mulher de Londrina,
em parceria com o Conselho Municipal de Cultura de Paz – COMPAZ, será realizado o 5º Abraço pela Paz e Não-Violência
com a Mulher, este abraço já se configura uma tradição em Londrina. O abraço foi realizado dia 05/03/2018 – Segundafeira às 14:00hs, na praça em frente ao Mercado Guanabara, na Av. Higienópolis esquina com rua Valparaíso, com o
objetivo de possibilitar e estimular a ampliação das reflexões sobre questões como a conscientização para o respeito e a
paz e as mulheres. FOTOS https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/sets/
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[2018] Curso de Formação de Embaixadores em Londrina (22/março/18) 7º Embaixadores aGentes da Paz 2018. Foram
selecionados 133 alunos de 53 Escolas Municipais de Londrina para participarem da Formação de Embaixador aGente da
Paz. O Programa é realizado pela Organização Não-Governamental Clube Aventureiros do Amanhecer, com apoio do
COMPAZ (Conselho Municipal de Cultura de Paz), Capítulo União Londrinense da Ordem Demolay, Secretaria Municipal
de Educação e Londrina Pazeando, estando em sua 7ª edição. O programa se iniciou com a distribuição aos 5361 alunos
das 227 turmas dos 5ª anos das Escolas Municipais de Londrina, de uma prancha para ser colorida, onde constavam
também um jogo de “caça-palavras” e um "ache o melhor caminho". Com esse material os professores trabalharam
conceitos de Cultura de Paz e Não-violência, Desarmamento infantil e o que é ser um Embaixador aGente da Paz. Desse
total, 3380 alunos se inscreveram para participar da seleção, sendo escolhidos os 133 que participarão do evento
representando suas turmas. E também 11 representantes dos Projetos Viva Vida do PROVOPAR de Londrina.

[2018] O Movimento pela Paz realizou um CIRCULO DE CONSTRUÇAO DE PAZ COM MEMBROS DA JCI – LONDRINA.
Com objetivo de empregar a metodologia circular, instrumental da Justiça Restaurativa com os colaboradores e gestores
da JCI, em um Círculo de Construção de Paz de Sensibilização que teve como proposito de proporcionar uma “vivência”
e o conhecimento do Método Key Pranis, que é o método utilizado pela Comitê de Articulação de Práticas Restaurativas
*Lei Municipal nº 12.467 -06/12/2016.
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[2018] Uma década de abraço no lago pela paz. Movimento pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando (Galhardi e Nei)
e o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz (Coutinho), realizaram uma Reunião do Marcio e Carlos Eduardo da
CMTU, afim de tratar de detalhes da organização do 10° ABRAÇO NO LAGO PELA PAZ, que será realizada no dia
23/setembro de 2018. Os organizadores querem que neste ano o número de participantes no evento seja bem maior que
nos anos anteriores. A reunião foi bastante produtiva, e todos estão otimistas quando ao sucesso do evento.

[2018] Homenagem durante a Missa da Instituição da Eucaristia e Lava Pés. Missa da Instituição da Eucaristia e Lava
Pés, transmitida pelo Facebook diretamente da Catedral Metropolitana de Londrina, presidida pelo Arcebispo Dom
Geremias e concelebrada pelo Pároco Padre Rafael Solano. Na oportunidade foram homenageadas 13 pessoas, de várias
instituições que realizam trabalhos que coloram com a diminuição da violência em nossa comunidade e a Construção de
uma Cultura de Paz. Dentre as instituições homenageadas estava a Organização da Sociedade Civil - OSC LONDRINA
PAZEANDO (representada na oportunidade o Luis Claudio Galhardi).

[2018] Lançamento da camiseta do 10° Abraço no Lago pela Paz na EXPO 2018. O Movimento pela Paz e Não-Violência
Londrina Pazeando e o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz participaram na EXPO 2018 do dia 06 até 15 de
abril no Via Rural (Fazendinha). Levamos nosso mural 1- Móvel da Paz e a 2- Trilha da Paz com o 3- Dado de Cultura
de Paz, material didático disponibilizado para educadores e ativistas da construção de uma Cultura de Paz - VEJA TUDO
SOBRE http://www.londrinapazeando.org.br/index.php/jogos/1110 As imagens das camisetas foram produzidas através
de um concurso cultural público, com foco, especialmente nos estudantes de moda, arte e design das universidades, para
produção de desenhos para estampar as camisetas do evento. O prêmio para o desenho selecionado foi de R$ 300,00
(trezentos reais)
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Foram selecionados os trabalhos de:
Bruna Tiemi Matsumoto Almeida b.tiemi.m@gmail.com Design Gráfico Unifil
Jéssica Sinnema jessicasteixeira@hotmail.com Design Gráfico UEL
Naomi Freire nanahfreire@gmail.com Design Gráfico na UEL
Nitt Marques nittgm@hotmail.com Artista Visual

[2018] 24° Olimpíadas da MAF tem o tema Cultura de Paz. Em 2018 a Escola MAF está realizando sua 24° Olimpíadas
da MAF, cujo tema é Cultura de Paz. Luis Claudio, integrante do Movimento pela Paz e Não-Violência - Londrina Pazeando,
foi convidado para acender a tocha olímpica, e na oportunidade convidou a todos para participarem do 10° Abraço no Lago
pela Paz em 23/set e incentivou os alunos que estão durante este ano todo, focados neste tema, a vivenciarem a paz. Luis
Claudio também representou os ex-pais de alunos da Escola MAF neste ato.

[2018] II EnReos Encontro de Redes, Organizações e Sustentabilidade. Local: Anfiteatro e Salas do CESA/UEL - Centro
de Estudos Sociais Aplicados – 12 e 13 de abril na UEL. Objetivo: Promover aprendizagem e estudos em contextos
contemporâneos sobre Redes, Organizações e Sustentabilidade e possíveis práticas ou vivências por pessoas atuantes
no terceiro setor e-ou nos setores público e privado face ao campo das Ciências Sociais Aplicadas, a Administração e
Contabilidade. MESA DE DEBATE TRI-SETORIAL: A UEL promove Debate Tri-setorial entre os atores - GOVERNO Nota
Paraná representado por Marta Gambini - PRIVADO representado pelo empresário Nivaldo Benvenho da Midiograf e o
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TERCEIRO SETOR representado por Luis Claudio Galhardi da OSC Londrina Pazeando. O evento visa promover o
debate, explorando como cada participante representando um setor econômico enxergas as possibilidades de
aproximação com outro setor. Uma forma de aproximação seria olhar os laços da rede qualitativamente, assim exibe uma
rede de relacionamento do terceiro setor baseada na sustentabilidade, o que pode ser fonte de argumentação e
proliferação de projetos em pró da comunidade.

[2018] Abraço pela Paz e Não-Violência no Desafio Blindex. Realizaremos um Abraço pela Paz e Não-Violência no dia 15
de abril/18 DOMINGO, no aterro do Igapó dentro do evento Desfio Blindex. O evento esportivo ciclístico, é apoiado pelo
CAPC Centro de Apoio ao Paciente com Câncer de Londrina, e envolve os ciclistas e suas famílias. O DESAFIO BLINDEX,
organizado pelo GRUPO L7 é um DESAFIO de MTB, e NÃO uma competição, que acontecerá em 80% por estradas rurais
de Londrina e região, no dia 15 de ABRIL de 2018, proporcionando a todos os participantes um evento de grande
confraternização, desafio, saúde, aventura, superação e divertimento. O DESAFIO BLINDEX terá três percursos de
diferentes níveis de dificuldade, 20km, 40km e 60 km. Os percursos terão início e término no aterro do igapó, localizado
na rua Bento Munhoz da Rocha Neto com Ayrton Senna da Silva.

[2018] Campanha por um Mundo sem reclamações. O Movimento pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando e o
COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz iniciaram em 01/maio/2018 a Campanha “por um Mundo sem
reclamações” customizada com o nosso “jeitinho”. Você pode usar a Fitinha da Paz, ou a Pulseira da Paz, como preferir
chamar com face dupla, ou seja, SÓ BRANCA, ou se virar no braço com a frase título da campanha e as logo marcas do
Movimento da Paz de Londrina. Evento na ACIL em 02/maio/2018. As pulseiras estão sendo vendidas a R$ 10,00 até
30/maio/2018 dia da 6° Conferência Municipal que elegerá o novo conselho gestão 2018 -2022. São 10 anos de COMPAZ,
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uma década Educando para Paz. Após esta data o preço será de R$ 15,00. Desafio: 21 dias sem reclamar! Você
consegue?

[2018] Líderes da ACIL reafirmam compromisso permanente com a Cultura de Paz na cidade. Fonte: Assessoria ACIL
http://acil.com.br/noticias/lideres-da-acil-reafirmam-compromisso-permanente-com-a-cultura-de-paz-na-cidade .
O
presidente Claudio Tedeschi e o vice-presidente Fernando Moraes receberam nesta manhã os responsáveis pela
campanha “Arma não é brinquedo”, que usa o mote da proibição da venda de armas de brinquedo através da legislação
municipal para promover a cultura de paz no município. A ACIL é uma das apoiadoras da iniciativa. Após o encontro, que
contou com a presença do vereador Amauri Cardoso, uma equipe de fiscais percorreu pontos comerciais da área central
para inibir a comercialização deste tipo de produto. No total, 82 pontos de venda de brinquedos aderiram à iniciativa e
ostentam o selo de identificação instituído pela lei 9.188/2003. O selo, criado no início da década, é renovado (ou não)
após inspeções realizadas a cada dois anos. Os ativistas Luis Claudio Galhardi e Maria Aparecida Prandini Pereira, líderes
do Conselho Municipal de Cultura de Paz (Compaz), agradeceram o apoio da ACIL e lembraram que a participação da
entidade deu credibilidade ao esforço de banir a armas de brinquedo do comércio. “A cultura de paz é o estágio mais
avançado de uma democracia, é o ponto no qual ela se aprofunda. O exercício de buscar o consenso, de pacificar, é a
maneira mais apropriada de amadurecer a sociedade e gerar as condições necessária para se alcançar uma democracia
plena”, defendeu Claudio Tedeschi. O vice-presidente Fernando Moraes também fez questão de ressaltar a participação
da ACIL na causa e lembrou que a parceria está firmada em bases sólidas. “É preciso exaltar este trabalho e agradecer o
empenho de todos que fizeram ele sair do papel e se tornar uma realidade”.
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[2018] Curso de Justiça Restaurativa em Londrina com Paulo Moratelli. Delegado Internacional para o Brasil da Sociedade
Científica de Justiça Restaurativa (Espanha). “Justiça restaurativa e suas aplicações práticas: prevenção, mediação e
transformação de conflitos” Para a Justiça Restaurativa, tão importantes quanto as vítimas e os ofensores diretamente
envolvidos em alguma situação conflitiva ou um crime, são aqueles que, indiretamente, sofreram os efeitos desse conflito
ou crime: familiares, amigos, colegas, e, por extensão, a própria comunidade onde o conflito ou crime ocorreu. É um campo
rico de atuação multidisciplinar, em especial nas áreas do Direito, Psicologia, Serviço Social, Pedagogia e Sociologia.

[2018] Empreendedorismo em Prol da Cultura de Paz TRILHA DA PAZ. Na sexta dia 18/maio/18 a oficina de
Empreendedorismo em Prol da Cultura de Paz trilha da paz, organizada pelo O Movimento pela Paz e Não-Violência de
Londrina e o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, lançada no início do anos em janeiro. A oficina é também
um material pedagógico e um programa que tem objetivo de Educar para Paz e popularizar o conhecimento sobre os
Círculos de Construção de Paz, que se utiliza de um dos princípios da Justiça Restaurativa. O material também se conecta
com o Manifesto 2000/ONU/UNESCO através do DADO de CULTURA DE PAZ. As atividades foram realizadas na Escola
Estadual Vani Ruis Viesse, Escola Municipal Eugenio Brugin, ambas no Cj São Lourenço em Londrina. E também no
Colégio Estadual do Patrimônio Regina, nesta escola fez parte das atividades do evento Nacional 2° Educa Ação Escoteira.
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[2018] Conferência municipal de cultura de paz
Pré- conferência municipal de cultura de paz
data: 25 de abril de 2018 QUARTA
horário: 14h as 17:00h; Avaliação das Ações 2016-2018
Local: Sincoval Rua Gov. Parigot de Souza, 220 (em frente à Câmara) - Londrina - Paraná
6ª conferência municipal de cultura de paz
data: 30 de maio de 2018 QUARTA
14h as 17:00h; Apresentação do Documento com dos Resultado das Ações 2016-2018 e às 15:00 h a Eleição horário:
conselheiros. local: Sincoval Rua Gov. Parigot de Souza, 220 (em frente à Câmara) - Londrina - Paraná
Um “Modelo Municipal de Trabalho” em prol da Construção da Cultura de Paz, criado pela Sociedade Civil, e que tem
parceria com os Poderes Públicos e Empresas. O Movimento tem como princípio a Educação para Paz, para a
Sustentabilidade, para Cidadania Global, é um movimento positivo, inspirador, inovador que aglutina pessoas, grupos,
empresas e faz conexões com governo municipal, estadual e federal em ações em prol de uma Cultura de Paz. Faz isto
de forma muito espontânea, mas ao mesmo tempo, formalizado, um “modelo municipal” de atuação proativa em favor dos
ODS/ONU, e nos ensina como se pode “aprender a educar para a paz”. Nós acreditamos na força da cooperação e do
comunitário, estamos juntos neste esforço para construir um mundo melhor, com esperança, com paz e harmonia.

[2018] O Movimento pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando e o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz
convidam para o dia internacional do desfio 2018 em Londrina e Região, sugestão é de que todas as: - Escolas Municipais,
Estaduais, Particulares, Empresas, Associações e outras Organizações. realizarem no dia 30/maio “atividade física” e ao
final o Abraço Desafio pela Paz, registre no site oficial do desafio o número de participantes.
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[2018] 5º Abraço pela Paz no Lago Norte. evento no face https://www.facebook.com/events/241256626422224/
5º Abraço pela Paz no Lago Norte 2018 FOTOS https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/sets/
Como foi o 5º Abraço pela Paz no Lago Norte. 500 pessoas participaram do Abraço pela Paz. Neste dia 07 de junho de
2018 das 08 às 10 horas manhã no Lago Norte realizamos o 5º Abraço pela Paz Tivemos apresentações Artísticas, Aulão
de Karate, Plantio de Arvores, Pipoca, Algodão Doce. Muita Alegria e Amor. Nestes anos da 18ª Semana Municipal da
Paz de Londrina estamos Semeando a Participação da Comunidade na Campanha Londrina meu quintal. Vamos cuidar
do nosso meio ambiente! Londrina Meu Quintal, neste 5º Abraço pela Paz no Lago Norte

[2018] 4º Abraço Pela Paz na Expo-Ambiental. Feira mostrando como Escolas, Instituições de Ensino e Pesquisa estão
pensando um Mundo Sustentável, e a importância de se trabalhar posturas, mudança de mentalidade e valores para
Construção de uma Cultura de Paz.
Não existe Mundo Sustentável sem Paz. evento no face:
https://www.facebook.com/abracopelapazexpoambiental/ fotos https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/sets/ .
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[2018] “juntos somo mais” – Festa da partilha e Feira da Cidadania. Abraço pela Paz e Não-Violência. Nós adolescentes
do Coletivo Futuro da Nação do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo do Provopar - Londrina/Secretaria
Municipal de Assistência Social de Londrina vamos realizar o 1º Evento “JUNTOS SOMOS MAIS” – Festa da partilha e
Feira da cidadania - no CRAS Sul B. Este evento nasce das observações e das reflexões que realizamos sobre a
comunidade, onde identificou-se duas situações limites a serem superadas: desconhecimento por parte da população dos
direitos e serviços existentes na comunidade e as formas de acessá-los, e um alto índice de depredação e roubo de
espaços e serviços públicos, evidenciando uma desvalorização de uma parte da população com o que é público. Em
nossas reflexões constatamos que o individualismo e a crescente insensibilidade do ser humano com o “outro”, aliado com
os problemas sociais que os envolvem se configuram como fatores significantes para esse cenário de desconhecimento e
desvalorização de direitos e serviços públicos. Como meio de enfrentar esta situação é que organizamos este evento, que
visa divulgar e ampliar o conhecimento da população acerca da rede de serviços e direitos públicos existentes na cidade,
bem como realizar um momento de partilha de alimentos para demonstrar que com a união de todos prosperamos.

[2018] Empreendedorismo em Prol da Cultura de Paz TRILHA DA PAZ. Nesta terça dia 19/junho/18 a oficina de
Empreendedorismo em Prol da Cultura de Paz trilha da paz (veja mais clique aqui), organizada pelo O Movimento pela
Paz e Não-Violência de Londrina e o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, lançada no início do anos em
janeiro. A oficina é também um material pedagógico e um programa que tem objetivo de Educar para Paz e popularizar o
conhecimento sobre os Círculos de Construção de Paz, que se utiliza de um dos princípios da Justiça Restaurativa. O
material também se conecta com o Manifesto 2000/ONU/UNESCO através do DADO de CULTURA DE PAZ. A atividade
foi realizada no Projeto Cidadão Mirim da Policia Militar, sobe coordenação do Cabo Rocha no salão da Paróquia Nossa
Senhora do Amparo na rua Guimarães Rosa, 140 Jardim Interlagos em Londrina.
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[2018] Momento histórico de Londrina - Rede do 3° Setor de Londrina faz captação de Recursos Financeiros
Coletivamente. Pela primeira vez na cidade as ONGs ou OSC Organizações da Sociedade Civil de Londrina, vão organizar
um evento COLETIVO para conseguir recursos financeiros para suas associações. Estamos experientes em vender
pizzas, fazer jantares, bazar, etc. visando angariar recursos para sustentar nossas atividades principais, ou seja, suas
missões estatutárias. Temos a perspectiva e objetivos elevados com este evento: 1- Captar Recursos Financeiros, 2- Nos
unirmos na diversidade de nossas atuações para nos fortalecermos e 3- Aprender a trabalhamos juntos e criarmos laços
afetivos e um relacionamento de cooperação. Durante do o ano de 2018 o Londrina Pazeando participou da Rede do 3°
Setor de Londrina, protagonizando a união através da necessidade comum de levantarmos recursos financeiros para
“nossas causas”.

[2018] 1°Semana da Criança e do Adolescente Enfrentamento às Violências & o 1° Abraço pela Paz e Não-Violência na
Semana Criança e do Adolescente. FOTOS: https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/sets/ 03 à 14 de julho de 2018
A Lei Municipal n° nº 12.530 de 12 de julho de 2017 incluiu no calendário de comemorações oficiais do município de
Londrina a Semana da Criança e do Adolescente. Assim, visando à conscientização a respeito da importância do Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA), bem como todos os direitos e deveres por ele estabelecidos, foi formada a Comissão
Municipal da I Semana da Criança e do Adolescente: enfrentamento às violências de 2018. Esta Comissão, por sua vez,
desenvolveu um projeto para implementação de serviços e palestras de conscientização em diversas áreas, dentre as
quais: Profissionalização, Atendimento Jurídico, Rede de Proteção, Álcool e Drogas, Bullying e Violências. Assim, no ano
de 2018, acompanhando o calendário nacional e estadual da Rede de Proteção da cidade de Londrina, foi selecionado
como tema principal o Enfrentamento às Violências. Muito se sabe que diariamente crianças e adolescentes são expostos
não somente à violências visíveis e físicas, mas a toda sorte de vilipêndio de seus direitos, sendo dever de todo cidadão
brasileiro combater e zelar por aqueles que constituem nosso futuro. Deste modo, foi desenvolvido, junto a entidades
parceiras, uma semana específica, compreendida entre os dias 03 de julho de 2018 a 14 de julho de 2018 para celebração
deste calendário comemorativo, sendo este evento tido sob nome de “I Semana da Criança e do Adolescente:
enfrentamento às violências”. Esta semana se dará da seguinte maneira: Abertura – Evento de abertura no dia 03/07/2018
na sessão da Câmara dos Vereadores da Cidade de Londrina com a participação de diversas entidades estaduais e
municipais. Palestras. Estudantes: serão ministradas 40 palestras, divididas em 5 palestras por período escolar em 5
escolas da rede estadual, durante 5 dias da semana. Tendo em vista a quantidade estendida de alunos em algumas
escolas, as palestras serão repetidas em mais de um turno. - Pais: serão ministradas 20 palestras, divididas em 3 palestras
ministradas no período noturno em 6 escolas da rede estadual, durante 5 dias da semana.... Encerramento -Evento de
encerramento no dia 14 de julho de 2018: em parceria com o Estádio Vitorino Gonçalves Dias e a RPC (Rede Paranaense
de Comunicação), será realizado um evento promovendo os temas das palestras bem como atividades de lazer para o
público em geral, com duração de 8 horas. Serão convidados times desportivos da cidade de Londrina para, junto à
população, divulgarem a importância do esporte na construção de uma realidade adequada ao público-alvo bem como
exposição de trabalhos desenvolvidos. Serão oferecidas partidas simbólicas e atividades desportivas entre os
participantes. De igual modo, mediante parceria com a RPC, serão oferecidos alimentos acessíveis como pipocas,
algodão-doce, etc bem como brinquedos e brincadeiras como cama-elástica, pula-pula, cabo de guerra entre outros. Junto
ao Núcleo Regional de Educação, serão realizadas 28 partidas finais do “Torneio Municipal Inter-Classes”. Com o apoio
de entidades filantrópicas locais, o público poderá assistir apresentações culturais de música, dança entre outros. Assim,
contamos com a participação de entidades parceiras para oferecer um dia de lazer, aprendizagem e conscientização a
toda população infanto-juvenil e seus responsáveis, no esforço conjunto para mudança e construção de um panorama
fático onde os direitos e deveres do Estatuto da Criança e Adolescente deixem de ser mero texto de lei para se tornar uma
necessária realidade.
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[2018] Solidariedade Ecumênica. GDI - Grupo de Diálogo Inter Religioso de Londrina formado representantes de 17
entidades religiosas de Londrina promove campanha de doação de sangue ao Hemocentro do HU VEJA Reportagem da
Folha de Londrina https://www.folhadelondrina.com.br/cidades/solidariedade-ecumenica-1010969.html

[2018] O COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz e o Londrina Pazeando, estarão no Evento Londrina Mais na
Educação com um stand, reafirmado o compromisso e parceria com a Secretaria Municipal de Educação e com a Escolas
no trabalho de Construção de uma Cultura de Paz. Fazemos para da Rede Internacional e Campanha Global de Educação
para Paz http://www.peace-ed-campaign.org/index.html
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[2018] Feira da Cidadania da Sub Rede Cafezal. No dia 14/agosto/2018 das 14h às 16h, aconteceu a Feira da Cidadania,
organizada pela Sub Rede Cafezal. Tal evento contou com a participação dos seguintes serviços: Centro Pop, CREAS 2,
CREAS 3, CREAS 4, CAM, Conselho Tutelar Sul, SCFV modalidade II Provopar Londrina, CMEI Nissia Rocha Cabral,
Cras Sul B, E. M. Dr. Joaquim Vicente de Castro, UBS Cafezal, CMEI Tião Balalão, E.E. Maria J. B. Aguilera, CAPS,
Sanepar, Funcart, COMPAZ, OSC Londrina Pazeando Cohab e RPC. A Feira tem por objetivo a divulgação do trabalho
desenvolvido por cada serviço e uma maior aproximação com a comunidade. Evento no faceboock
https://web.facebook.com/events/1754821444637617/

[2018] Feira da Cidadania 3ª festa das nações lusófonas, 3º abraço pela paz da festa das nações lusófona, 1º encontro
distrital lusófono de escoteiros. Elismo, Pioneiros, Escoteiros, Folclore 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 Grupo de Escoteiros que para obterem uma insígnia de lusofonia precisam
fazer algumas ações, nesse sentido, teve a ideia de fazer a 1ª 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 (cidade estado), na China. Agregaram a essa iniciativa outros grupos: COMPAZ,
Londrinapazeando, Desbravadores Lions, Rotary, Aventureiros do Amanhecer, UEL e outros. Data e local – Museu
Histórico de Londrina, rua Benjamim Constant, 900. 19 de agosto- domingo.
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[2018] Projeto PRÓ LAGO IGAPÓ traz solução na limpeza do Lago. Com o lema “uma ação da sociedade civil com o
apoio do poder público”, o projeto propõe uma ação conjunta entre a sociedade em geral, os órgãos oficiais municipais e
estaduais e empresas para monitorar e patrocinar a revitalização do Lago. Com o objetivo de recuperar o Lago Igapó da
sujeira e poluição que ao longo dos anos foi crescendo, e que é uma preocupação dos órgãos públicos desde os anos 90,
o Projeto PRÓ LAGO IGAPÓ, tem a parceria entre a Bioconsult - Agronegócios e a AMBIEM Ltda, detentora da Tecnologia
EMTM no Brasil. Desenvolvida há 25 anos no Japão pelo Dr. Teruo Higa, autor do Célebre livro “Na EARTH Saving
Revolution”, o EMTMé uma tecnologia probiótica e natural elaborada com microorganismos eficazes que aceleram a
decomposição natural de matérias orgânicas. Os microorganismos contidos no EMTM são benéficos e altamente eficientes
e não são nocivos, patógenos, geneticamente modificados e nem quimicamente sintetizados.

[2018] Membros do COMPAZ e do Londrina Pazeando participaram 2º 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 2º Fórum Inesul
do Pacto Nacional Universitário pela Promoção do Respeito a Diversidade, Cultura de Paz e Direitos Humanos, a realizado
em agosto de 2018, das 19h às 22h, no Auditório INESUL, localizado na Av. Duque de Caxias, 1290 Londrina.
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[2018] Desfile Cívico e Pela Paz em 07 setembros de 2018. Início em 2009 -2018 dez anos de Desfile Cívico. 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”? ou “Desfile
Cívico e Comunitário”.

[2018] Edição 2018 do GEAMA. “Lago Igapó em Londrina: possibilidades de revitalização” Pró-Igapó
8:30 hs: Abertura (formação de mesa autoridades acadêmicas e comunitárias)
9:00 hs: O poder público e o Lago Igapó: desafios ambientais, econômicos e ecoturisticos.
Eng. Agrônomo Luiz Figueira de Mello - assessor estratégico da Prefeitura Municipal de Londrina
10:15- Remo e canoagem no Lago Igapó. Gelson Moreira Sousa – Instrutor de canoagem e remo técnico
10:30 hs: O Programa Londrina MAIS: Lago Igapó – Pró-Igapó João das Águas – ambientalista e co-autor do programa
Cidade MAIS
14:00 hs – “Corredores verdes Para transporte não motorizado”. Cilio José Volce - mestrando de Engenharia da UEL
14:10 hs: A tecnologia EM – Mudballs - despoluição da sedimentação orgânica do Lago Igapó.
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Eng. Agrônomo Cid Marcos Simões de Menezes – Diretor da Ambien Ltda. (Representante EM na América Latina)
16:00 hs: Abraço da PAZ no Logo Igapó II – Londrina Pazeando Cultura de Paz - 23 de setembro
Engenheiro Luis Claudio Galhardi
16: 50 hs – JCI – Ação global (limpeza de resíduos entorno dos Lagos – dia 15 de setembro)
Lucas Busatta Galhardi
Promoção: GEAMA – Grupo de Estudos Avançados Sobre o Meio Ambiente - UEL
Apoio: EM – E. F. da Cruz Representações Comerciais e Cia LTDA. ONG E-LETRO, Patrulha das Águas
Objetivos:
1.Conhecer e debater os projetos do poder público e da sociedade civil para o complexo do Lago Igapó;
2.Conhecer e debater as tecnologias possíveis para revitalizar, despoluir e desassoriar o lago Igapó em Londrina;

3.Estimular a participação coletiva no debate sobre a sustentabilidade ambiental na cidade;
4.Analisar e proporcionar um acervo de conhecimento sobre nosso patrimônio ecoturistico de lazer e cultura de nossos
Lagos.
Local : Anfiteatro do CCH – UEL. Dia: 14 de setembro de 2018
Coordenação do Evento: Prof. Dr. Paulo Bassani
Coordenadora do GEAMA: Profa. Dra. Patrícia de Oliveira Rosa da Silva
[2018] JCI promove 1° vez em londrina. World Cleanup Day - Londrina Limpa
a meta é 5% da população do Mundo Participar. O Londrina Limpa ocorrerá dia 15 de setembro de 2018, no aterro do
Lago Igapó. O evento é organizado pela JCI Londrina e faz parte do movimento mundial World Cleanup Day. Mais de 150
países e 240 cidades do Brasil já aderiram a campanha! Participe conosco. Informações www.londrinalimpa.com.br "A
JCI é uma organização mundial que oferece oportunidades de desenvolvimento que preparam as pessoas jovens para
criar mudanças positivas. A JCI Londrina apoia a campanha mundial World Cleanup Day e crê que é possível uma Londrina
muito mais limpa e bela. Por isso, no dia 15 de setembro, das 14h às 18h, estaremos realizando uma grande limpeza em
alguns pontos da cidade e você também pode participar!! Basta acessar o site londrinalimpa.com.br e se cadastrar! Você
pode ficar por dentro também das novidades do projeto através da página do Facebook da JCI Londrina.
Venha participar conosco e construir uma Londrina e um mundo melhor!" FOTOS
https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/sets/.
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[2018] programa da 18ª semana municipal da paz de londrina e região de 22 de setembro até 07 outubros
Veja ABRAÇOS em várias datas e regiões da CIDADE durante o ano (clique aqui)
VEJA VÍDEO DA 18ª SEMANA (clique aqui)
VEJA CARTAZ DA 18ª SEMANA (clique aqui)
VEJA CARTAZ DO 8° ACAMPAZ (clique aqui)
VEJA "PRATINHO" Lembranças de Londrina (clique aqui)
[2018] Livro Londrina Pazeando 2018. Foi realizado o lançamento da 16ª edição do livro Londrina Pazeando. O material
reúne textos, desenhos e relatos produzidos por alunos das redes de ensino municipal, estadual e particular, com a
colaboração de professores, pais e familiares. Anualmente o trabalho é desenvolvido por meio do Conselho Municipal da
Cultura de Paz (Compaz) e da Organização Não Governamental Londrina Pazeando. A solenidade de entrega da
coletânea ocorreu no auditório da Prefeitura, marcando a abertura oficial da 18° Semana Municipal da Paz de Londrina,
que teve início no dia 22 de setembro e prosseguirá até 7 de outubro com uma série de ações.
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[2018] 10° Abraço no Lago FONTE: Folha de Londrina https://www.folhadelondrina.com.br/geral/dez-anos-de-abraco-nolago-1015997.html O Compaz (Conselho Municipal da Cultura de Paz) e a ONG Londrina Pazeando realizaram na manhã
deste domingo (23) a 10ª edição do 'Abraço no Lago', no Lago Igapó 2. O dia ensolarado contribuiu para que muita gente
participasse da atividade. Antes do abraço, o GDIL (Grupo de Dialogo Inter Religioso de Londrina - Religiões Unidas pela
Paz) organizou a 4ª Caminhada pela Paz das Religiões, no mesmo local. Logo depois, os grupos foram se posicionando
no entorno do lago, todos em locais predeterminados pela organização, em clima de muita descontração.

[2018] 11º Fórum da Paz discutirá “Mídia e Gestão Pública”. Contribuição das Mídias para a construção de uma Cultura
de Paz. Com o tema “Mídia e Gestão Pública”, o 11º Fórum Estadual de Educação Para Paz será realizado nesta terçafeira, 25 de setembro, na sala de eventos 683 - auditório do CECA (Centro de Educação, Comunicação e Artes), da UEL.
Iniciando as 8h30, o evento está programado até as 10h30 e terá como palestrantes três jornalistas: Fábio Cavazotti e
Silva, Marcelo Frazão e Lucas Pullin. Sob a coordenação do professor de Comunicação da UEL, o jornalista Emerson
Dias, abre a palestra Fábio Cavazotti, atualmente secretário Municipal de Gestão Pública de Londrina, seguido do
coordenador de jornalismo da Alma Londrina Radio Web e professor da UNOPAR, Lucas Pullin e do membro voluntário
da ONG MAE e integrante do TP1, Marcelo Frazão.
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[2018] Pacifistas da Escola MAF de Londrina. Os alunos da Escola MAF, realizaram trabalho de pesquisa de biografias
de pacifistas e apresentaram na 25° Noite dos Poetas, o 17° Concurso de Poesias e o 16º Concurso de desenho para
capa do livro. O evento que aconteceu em setembro de 2018 em meio a realização da 18° Semana Municipal da Paz de
Londrina e Região. O tema Cultura de Paz foi trabalhado pela Escola durante o ano, com todos os alunos. Entre a pesquisa
de biografias dos Pacifistas Mundiais, houve espaço para a apresentação para os pais, das ações do Organização da
Sociedade Civil a OSC Londrina Pazeando, e de que a Construção de uma Cultura de Paz deve ser um compromisso
coletivo, uma vez que a sustentabilidade da Vida no Planeta Terra deverá passar pela transformação da cultura milenar
da violência, para uma de Paz. VEJA VÍDEO https://www.youtube.com/watch?v=JiMrIy_-jCY&t=30s
Escola MAF Educação Infantil e Ensino Fundamental/ Rua Jordânia n° 149 Jd Vilas Boas - Londrina Pr
3341-8239 www.educacionalmaf.com.br

[2018] Presentes para o dia das crianças? Venha no 5º Manifesto pela Paz! Cj. Milton Gaveti – Zona Norte. Estamos
realizando de 22 de setembro até a 07 de outubro/2018 a 18° “Semana Municipal da Paz” de Londrina, vento que faz parte
do calendário Municipal da cidade, aprovado pele Lei Municipal nº 8.437/02. Dando prosseguimento à Semana de Paz, no
dia 06 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 5º Manifesto pela Paz e pelo desarmamento infantil. Vamos DESTRUIR as armas de
brinquedo, a Cooperativa de reciclagem Cooper Mudanças participará, e levara o plástico para reciclagem. Membros do
Exército e da Policia Militar foram convidados e vão ajudar a destruir as armas de brinquedos. Também teremos alguns
brinquedos, pipoca e algodão doce para as crianças, comemorarem seu dia (semana) brincando... pois criança gosta
mesmo é de brincar! LOCAL: Rua Rafael Lamastra (nº36) esq. com Rua Patagônia. Cj Milton Gaveti Zona Norte
Veja reportagem 2016 https://www.youtube.com/watch?v=eFBJJCMIn7Y
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[2018] 8° ACAMPAZ - Acampamento pela Cultura de Paz 2018 & 1° COPA DE FUTSAL DA PAZ
CAA - Clube Aventureiros do Amanhecer. "Campanha arma não é brinquedo - dê abraços". ACAMPAZ tem o objetivo de
interagir com as entidades no sentido de troca de experiências através de atividades referentes a Cultura de Paz e a
temática da Semana da Paz, ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentável /ONU e Técnicas Campistas ao qual
proporcionará a Fraternidade e a Paz na busca do Desenvolvimento de nossa sociedade.
Data: 06 e 07 de outubro 2018 Local: EPESMEL Rua Angelina Ricci Vezozzo, 85 - Jardim Olga
1° COPA DE FUTSAL DA PAZ
16 e 23 de setembro - Lar Anália Franco das 14: às 18 horas
07 de outubro Final na EPESMEL 14: às 18 horas
Aventureiros, Escoteiros, Desbravadores, Lar Anália Franco, Zona Norte e Cambé

[2018] Círculo de Construção de Paz de Sensibilização. Curso de Design da UniFil Facilitador: Luis Claudio Galhardi /
Participantes: Alunos do Curso de Design da UniFil. Local: UniFil /Data: 26/outubro/2018 sexta/ Hora: das 16h às 18hs
(chegar 15:45h) Objetivo: Empregar a metodologia circular, instrumental da Justiça Restaurativa com os alunos do CURSO
DE DESGIN da UniFil em Londrina, em um Círculo de Construção de Paz de Sensibilização que tem como objetivo
proporcionar uma “vivência” e o conhecimento do
Método Key Pranis, que é o método utilizado pela
Comitê de Articulação de Práticas Restaurativas *Lei
Municipal nº 12.467 -06/12/2016. Cria o Programa
Municipal de Práticas Restaurativas nas Escolas
Municipais e dá outras providências. - Art. 1º Fica
criado o Programa Municipal de Práticas Restaurativas
nas Escolas, que tem por finalidade um conjunto
articulado de estratégias inspiradas nos princípios da
Justiça Restaurativa, abrangendo atividades de
pedagogia social promotoras da Cultura de Paz e do
Diálogo, e implementadas mediante a oferta de
serviços de melhoria das relações sociais, solução
autocompositiva e tratamento de conflitos nas escolas
municipais. Manter e expandir a parceria do Movimento
Pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando e o
COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz com
a UniFil-Londrina, no trabalho de Educação para Paz,
e Construção de uma Cultura de Paz.
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[2018] Núcleo Londrinense da Sociedade Criacionista Brasileira.
Luis Claudio Galhardi, membro do GDI Grupo de Dialogo Inter
Religioso de Londrina, participou da palestra sobre e lançamento
do Livro Teoria do DESIGN INTELIGENTE, evidencias científicas
no campo das ciências biológicas e da saúde, com Everton
Fernando Alves.
O Núcleo Londrinense da Sociedade Criacionista Brasileira tem o
intuito deste grupo é facilitar a comunicação, o registro de
atividades vivenciadas durante nossas reuniões/estudos,
organização de futuras programações, troca de informações e
dúvidas. Além do compartilhamento de materiais para o nosso
aprofundamento e desenvolvimento nos estudos acerca da
temática Criacionista. E que tudo seja para o nosso
desenvolvimento intelectual e principalmente espiritual.

[2018] Entrega do Prêmio Sesi ODS e Selo Sesi ODS. O Movimento pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando recebe
o SELO SESI ODS 2018. Nos dias 29 e 30 de outubro de 2018 em Curitiba - Participe do Congresso SESI. O trabalho de
Construção da Cultura de Paz, está alinhado ao Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, conforme propõe
a ONU.

[2018] Conforme solicitação da Marta Gambini fizemos nossa SUGESTÃO para aprimorar o Programa Nota Paraná
(01/nov/2018). A Rede do 3º Setor de Londrina, formada por Organizações da Sociedade Civil – OSCs, foi proposta pelo
Programa Impulso, desenvolvido pelo Instituto GRPCOM para o fortalecimento do 3º Setor, no início de 2016. Seu objetivo
é trabalhar coletivamente para a sustentabilidade das organizações que a compõem. A campanha A Nota Faz o Bem visa
estimular consumidores do comércio local a pedirem documentos fiscais em benefício das OSCs de Londrina e da região.
Os documentos fiscais sem CPF, beneficiarão
organizações das áreas da Assistência Social,
Saúde, Cultura, Esporte e Proteção Animal,
cadastradas no Programa Nota Paraná, do
Governo do Estado do Paraná. Com o apoio
da Instituto ACIL, ACIL, Instituto GRPCOM e
RPC, urnas identificadas serão instaladas nos
estabelecimentos comerciais de Londrina,
para que consumidores sejam estimulados a
contribuir.
Visando
expressar
o
posicionamento da Rede, a partir de avaliação
coletiva, com intuito de manifestar a
continuidade do Programa Nota Paraná,
considerando relevância e os benefícios para
as OSC, apresentamos abaixo nossas
contribuições (publicado no facebook.
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[2018] A Era Digital - Benefícios e Risco. Arma Não é Brinquedo! Games e outras tecnologias mal utilizadas potencializam
as violências. Com Cineiva Campoli Paulino Tono, Doutora em Tecnologia, Mestre em Educação e presidente do Instituto
Tecnologia & Dignidade Humana. Agenda em londrina. Data: 22 novembro de 2018 (quinta-feira) Entrevista Coletiva para
a imprensa, na sede do Amor Exigente (Av. Rio Branco, 367), às 10:00 horas (contato: Luis Claudio 99996-1283).
Participará na Entrega do 8° SELO Arma Não é Brinquedo, como convidada do Londrina Pazeando e do COMPAZ
Conselho Municipal de Cultura de Paz, às 14 horas, na Câmara Municipal. Palestra e Lançamento do Livro VOZES do
CÁRCERE II - Paz e Prevenção no uso de drogas nos caminhos das assistências educacional e religiosa. A palestra será
na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Rua Dom Bosco, 55 - Esquina com Av Maringá), às 19:30. Após a palestra, a
Doutora Cineiva Campoli Paulino Tono fará uma sessão de autógrafos aos interessados.

[2018] Comerciantes de Londrina recebem selo “Arma não é brinquedo”. Atualmente, mais de 82 lojistas da cidade
possuem a certificação que identifica os pontos de comércio que não vendem armas de brinquedo. Será realizada no dia
22 de novembro de 2018, em sessão solene na Câmara Municipal de Londrina, a oitava edição da entrega do selo “Arma
não é brinquedo”. SELO “Arma não é brinquedo” identifica pontos de comércio como estabelecimentos que não
comercializam armas de brinquedo e os reconhecem como incentivadores da conscientização e reflexão sobre a
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construção de uma Cultura de Paz na sociedade, como propõe a ONU em 1999. Em vigor desde 2011, o selo tem respaldo
na Lei Municipal 9.188, criada em 2003, e que propõe a entrega de um SELO, para as loja que NÃO COMERCIALIZAM
esta mercadoria. Arma de Brinquedos, incluindo aquelas que possuam partes coloridas, atirem água, bolhas de sabão ou
balas (doces).
[2018] Justiça Restaurativa em Maringá - Agendas Sincronizadas. 1º seminário de justiça restaurativa de Maringá. Maringá
da Paz: Vivências e experiências da justiça restaurativa no ambiente escolar. Data: 21/11/2018 – Local: Maringá Auditório
Darcy Ribeiro.

[2018] 1° Semana Municipal da Justiça Restaurativa de Londrina Links de Reportagens sobre a 1° Semana Municipal de
Justiça Restaurativa. RÁDIO CBN 20/nov https://cbnlondrina.com.br/materias/conselho-municipal-da-cultura-de-pazpromove-1-semana-de-justica-restaurativa RÁDIO CBN 21/nov https://cbnlondrina.com.br/materias/livro-depesquisadoras-paranaenses-da-voz-a-8-mil-presos-de-todo-o-estado Histórico do processo de organização,
programação em construção, LINK REDUZIDO >>> http://bit.ly/2R7x1cC Lei nº 12.624, de 13 de dezembro de 2017:
Art. 1º Passa a fazer parte do Calendário de Comemorações Oficiais do Município de Londrina a Semana da Justiça
Restaurativa a ser comemorada anualmente na terceira semana do mês de novembro. De 19 a 23 de novembro de
2018.
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[2018] 16ª Pedalada contra as drogas, Luis Galhardi do Londrina Pazeando e participante também do Amor Exigente
esteve presente neste importante evento de Pedalada Contra as Drogas, que está em seu 16° ANO. No momento do
sorteio dos brindes o Gervásio Gonzales, organizador do evento, convidou o ativista da cultura de Paz para “puxar” da
URNA os cupons de brindes. Na oportunidade ele convidou Luis Galhardi para divulgar o trabalho de apoio ás famillias
que tem adictos, ou que buscam simplesmente "Qualidade de Vida", nas partilhas semanais dos grupos em Londrina. Há
mais de 30 anos no Brasil e mais de 25 anos em Londrina o AMOR EXIGENTE (organização da sociedade civil OSC) tem
mais de 1.000 grupos em inúmeras cidades do país, prestando este trabalho fundamental de apoio as famílias e os adictos.
REUNIÕES SEMANAIS EM LONNDRINA
Terça-feira às 18h30 na Paróquia Imaculada Conceição, Rua Tupi, 241
Quarta-feira às 19h30 na Paróquia dos Sagrados Corações, Rua Mato Grosso, 1167
Quinta-feira às 19h30 na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, Rua Dom Bosco, 55 (Esquina com Av Maringá).\
Sede do Amor Exigente - Avenida Rio Branco, 367, fone é 43.3028-1812.
16ª PEDALADA CONTRA AS DROGAS, Dia 25 de novembro 2018, um domingo, vai rolar uma pedalada bem bacana em
Londrina. A galera vai promover a 16ª Pedalada Contra as Drogas, que faz parte de um projeto de conscientização sobre
os malefícios do consumo de drogas. A largada do passeio ciclístico vai ser dada às 9h, na Rua Anna Morena de Mello
Menezes, 250, em frente ao Colégio Universitário. O percurso vai dar uma volta ao redor do Lago Igapó II até retornar ao
ponto de partida. Logo depois da Pedalada, a organização do evento vai sortear brindes e bicicleta. Para concorrer, os
participantes devem doar um 1 Kg de alimento, e ou comprar cupom por R$ 2,00 no próprio local da largada. Cada doação
dá direito a um cupom do sorteio.

[2018] O Londrinense Cortella recebendo o Livro Londrina Pazeando
30/nov/18 por Luis Claudio Galhardi Gestor do Londrina Pazeando
O filósofo e escritor com Mestrado e Doutorado em Educação, Professor-titular da PUC-SP (1977-2012) é londrinense, e
em muitas oportunidades em suas palestras, conta suas lembranças importantes vividas aqui em Londrina em sua infância
e adolescência, e como estes momentos foram importantes para sua formação. Um dos maiores pensadores do Brasil,
consegue empolgar as pessoas se utilizando em seu discurso, a filosofia. Dono de uma memória fantástica, é capaz de
citar nomes, datas, interpretar e traduzir ideias dos maiores filósofos e cientistas, de forma que as pessoas mais simples
possam entender o que ele está dizendo, sem perder a profundidade e a clareza do tema. A facilidade de tratar de inúmeros
temas e assuntos é algo que impressiona também, e sem polemizar, nos leva a refletir sobre os maiores dilemas da vida
humana. Eu o vejo como um grande “Embaixador da Paz” de Londrina, pois tratar dos conflitos inerentes aos seres
humanos, na complexidade da vida moderna, abrindo a “mente” para a diversidade das formas de pensar, contribui muito
para a construção de uma cultura de paz. Ou seja, ajudar as pessoas a construírem diálogos internos, para que possam,
nos momentos de conflito, terem subsídios e dialogarem. Cortella afirmou que quer contribuir com o Movimento Pazeando
e abriu a possibilidade para uma agenda aqui dois anos, onde poderia vir e se debruçar sobre o tema Sustentabilidade e
a Construção da Cultura de Paz – Pazear é Possível!
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[2018] Vistoria da Secretaria Estadual de
Cultura do Estado do Paraná. A OSC
Londrina Pazeando recebeu (11/dez/2018) na
sede da organização Rua Massahiko Tomita
69, Vila Simões/Centro em Londrina, recebeu
a visita do Diretor da Secretaria Estadual de
Cultura do Estado do Paraná, Jader Alves.
Estavam presentes para recebe-lo o
Coordenador da OSC Wilsonei de Mattos, o
Gestor Luis Claudio Galhardi, o Secretário
Municipal de Cultura de Londrina Caio Júlio
Cesaro, a presidente do COMPAZ Conselho
Municipal de Cultura de Paz de Londrina,
Maria Aparecida Prandini Pereira, as
conselheira Neusa Napo da Caritas, Maria
Elena Schwartz UEL/HU , os conselheiros
Antonio Carlos Coutinho Federação Espirita e
Gustavo Henrique Marconi dos Escoteiros, e
o voluntario e ativista o Advogado Dr. Paulo
Magno.
Na
oportunidade entregamos
documento, emitido pela Secretaria Municipal
de Cultura sobre o mérito dos trabalhos
prestados Cultura da Cidade.
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[2018] GDI Grupo de Diálogo Inter Religioso de Londrina, convida GDI de Maringá. Maringá e Londrina - Religiões Unidas
pela Paz. As cidades vizinhas vão trocar experiências de como tem realizado “O Diálogo Inter Religioso” nas suas
comunidades. Maringá já tem este movimento há 15 anos, e vem em um grupo de sete pessoas participantes das religiões
Budista, Candomblé, Católica, Espírita, Evangélica, Muçulmana e Religião de Deus (LBV). Em Londrina o grupo está no
seu terceiro ano de atividades. O encontro foi aberto e aconteceu na sede da A.M.L Associação Médica de Londrina.

[2018] Fórum apresenta Manual de Indicadores 2018. Conselheiros do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz
participaram do evento nesta quinta-feira (13/dez). O Fórum Desenvolve Londrina realiza nesta quinta-feira (13), às 8
horas, na sede da Associação Médica de Londrina (avenida Henry Prochet) a apresentação da 13ª edição do Manual de
Indicadores de Desenvolvimento de Londrina 2018, um raio X que demonstra a realidade socioeconômica-cultural do
município através da obtenção de dados relacionados à educação, saúde, meio ambiente, segurança, cultura, tecnologia
e economia. E ainda da 7ª edição da Pesquisa de Percepção da População sobre a Cidade de Londrina (INDICADOES)
https://www.youtube.com/watch?v=gMJocyfVYK4&t=3s
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[2018] Pazeando é convidado pela Associação do Cj. Milton Gaveti, para receber Papai Noel. Parceiro nos eventos de
Destruição de Armas de Brinquedos e dos Abraço no Lago Norte pela Paz, o Tio Paulão, bombeiro, e presidente da
Associação de Moradores do Cj Milton Gaveti e seus parceiros, Sorvete Sávio, Rádio Jovem Pan, Refrico, RICTV na Rua.
O Papai Noel chegou no carro da Policia Militar e escoltado pelo caminhão de bombeiro, e trouxe muito amor e presentes
para as crianças que aguardavam ansiosas a chegado do bom velhinho.

[2018] Pazeando foi convidado pelo CAPC Centro de Amor ao Paciente com Câncer de evento no Iate Clube. Projeto
Caremama oferecerá aulas de remo para pessoas com câncer em Londrina Fonte: Redação Paiquerê
https://www.paiquere.com.br/projeto-caremama-oferecera-aulas-de-remo-para-pessoas-com-cancer-em-londrina/
O Caremama em Londrina, em parceria com o Remama em São Paulo e o Canomama em Brasília, lançará, no próximo
domingo (16), o projeto Caremama. Esse projeto tem como objetivo oferecer aulas de remo para reabilitação de pacientes
em tratamento de câncer. Os treinos serão realizados três vezes por semana na Raia do Iate Clube de Londrina. Evento:
Lançamento Projeto Caremama/ Data: 16/12/2018/ Local: Iate Clube de Londrina
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[2018] REDE 3° SETOR em Londrina e a Nota Faz o Bem. Coordenadora Estadual do Programa Nota Parana, Marta
Gambini esteve a nosso convite da Rede do Terceiro Setor de Londrina no calçadão (16/out/2018)
O que é a Rede do 3º Setor de Londrina? A Rede do 3º Setor de Londrina, formada por Organizações da Sociedade Civil
– OSCs, foi proposta pelo Programa Impulso, desenvolvido pelo Instituto GRPCOM para o fortalecimento do 3º Setor, no
início de 2016. Seu objetivo é trabalhar coletivamente para a sustentabilidade das organizações que a compõem.
A campanha A Nota Faz o Bem. A Campanha estimulará consumidores do comércio local a pedirem documentos fiscais
em benefício das OSCs de Londrina e da região. Os documentos fiscais sem CPF, beneficiarão organizações das áreas
da Assistência Social, Saúde, Cultura, Esporte e Proteção Animal, cadastradas no Programa Nota Paraná, do Governo do
Estado do Paraná. Com o apoio da Instituto ACIL, ACIL, Instituto GRPCOM e RPC, urnas identificadas serão instaladas
nos estabelecimentos comerciais de Londrina, para que consumidores sejam estimulados a contribuir.

[2018] Prêmio da Igreja de Jesus Santo dos Últimos dias – Mórmons, entregue ao COMPAZ Conselho Municipal de Cultura
de Paz de Paz de Londrina, por serviços prestados.
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[2018] Semana Nacional de Trânsito em Londrina – Um dia sem meu carro. Fechamento da Av Higienópolis. O Movimento
pela Paz e não-violência participou.

[2018] 16º Noite de Autógrafos com escritores e desenhistas autores do Livro Londrina Pazeando 2018
Pauta: Lançamento do livro Londrina Pazeando 2018Local: Livraria Curitiba do Shopping Catuai Horário: 19h às 21h

