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Ata401_11_setembro_19_compaz 

No dia 11 de setembro de 2019 iniciou-se as 8h, a reunião do COMPAZ Conselho Municipal de 

Cultura de Paz no Centro de Pastoral na Rua Dom Bôsco, 145 Jardim Dom Bôsco - Araucárias, 

em Londrina Pr. Estavam presentes à reunião: Carlos Eduardo Boni (UEL Universidade Estadual 

de Londrina), Silvia Liberatore (Portal da Luz/ CORERP), Leozita Baggio Vieira (BPW Londrina 

A. Mulheres de Negócios e Profissionais), Luis Claudio Galhardi (Londrina Pazeando), 

Charleston Luis da Silva ( Secretaria Municipal de Cultura), Neusa M. R. Napo (Arquidiocese de 

Londrina), Maria Aparecida  Prandini Pereira ( Nós do Poder Rosa), Maria Helena Schwartz (HU/ 

Universidade Estadual de Londrina UEL), Mariza Cornélio ( Poder Rosa). A presidente do 

conselho propôs a seguinte pauta:1- Planejamento da 19° Semana Municipal da Paz de 

Londrina, 2- Check List – 11° Abraço no Lago, 3- Check List – Conexão Londrina com Marcha 

Mundial  http://londrinapazeando.org.br/calendario-programacao-da-19-semana-da-paz-ld/  

 
Iniciamos a reunião com o item 1- Planejamento da 19° Semana Municipal da Paz de Londrina, 

Luis Claudio relatou as visitas realizadas a imprensa, onde levou o Livro Londrina Pazeando 

recém impresso e a Trilha da Paz impressa, conversando nos jornalismos das Radio e TVs e 

com MKT solicitando mídia gratuita para divulgar o Abraço no Lago. Apesar de termos uma 

programação extensa, dentro de um mar de notícias na cidade e no mundo, passamos um 

release redigido pela Silvia Liberatore, transcrito abaixo. 

http://londrinapazeando.org.br/calendario-programacao-da-19-semana-da-paz-ld/
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19ª Semana Municipal de Cultura de  Paz – 2019 

de 21 setembro à 06 outubro 

O COMPAZ - Conselho Municipal de Cultura de Paz e a ONG Londrina Pazeando, são os 

responsáveis por organizarem as Semanas Municipais da Cultura de Paz de Londrina. Esta é 

uma iniciativa coletiva londrinense, pela união de pessoas e instituições que entenderam desde 

os idos de antes de 2000, que a PAZ não é um conceito idealizado, inatingível, mas uma prática 

diária e cotidiana a ser implementada por cada um à todo o tempo: o Movimento Pela Paz e Não-

Violência é uma realidade em Londrina. 

É o entendimento que só a educação continuada de sucessivas gerações para atitudes de não-

violência poderá movimentar a sociedade para o objetivo maior da paz social entre pessoas, 

grupos, sociedade e nações, que acolhe e incentiva tantas propostas viabilizadas a cada 

momento social. 

A Lei n. 8.437 na Câmara Municipal de Londrina, criou a “Semana da Paz” no calendário oficial 

da cidade, com o objetivo da promoção da educação para a paz. 

A história mostra a adesão e o crescimento de inúmeras e diferentes atividades por toda a cidade, 

e hoje temos até mesmo convites para compartilhar a grande experiência adquirida, com outras 

cidades brasileiras e até mesmo com notícias fora do Brasil: 

BLOG ESPANHOL https://theworldmarch.org/londrina-educa-para-paz/ coordenadores 

internacionais da Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência. 

É com esse mesmo espírito, que em 24 de setembro, o movimento Londrina Pazeando, pela 

COMPAZ, estará participando do evento do NÚCLEO VIVA A PAZ, fórum promovido na cidade 

de São José dos Campos/SP, relatando experiências e apresentando as atividades que colocam 

a cidade de Londrina como exemplo de movimento pela Cultura de Paz, dizendo ao Brasil que 

sim, é possível fazer a diferença. 

https://www.sympla.com.br/x-seminario-regional-de-promocao-da-saude-e-cultura-de-

paz__610011 

Assim, falar de Semana Municipal de Cultua de Paz é falar muito mais do que uma semana 

apenas, é toda uma coleção de eventos por todo o ano, que pode ser vista em: 

www.londrinapazeando.org.br/agenda/    

Vejam as várias caminhadas em várias Escolas durante a Semana, e os muitos Abraços à 

diferentes regiões da cidade durante todo o ano. 

11º ABRAÇO NO LAGO IGAPÓ:  22 de setembro – 9h00. 

Em 10 anos de realização, o já tradicional Abraço no Lago, na manhã do primeiro domingo de 

primavera, é um marco nas várias atividades pela cidade de Londrina quando mais de 3.000 

pessoas dão suas mãos na unificação de sua própria humanidade e amor à um futuro melhor 

para todos, em nossa cidade, nossa comunidade, nosso país e nosso planeta.  

https://theworldmarch.org/londrina-educa-para-paz/
https://www.sympla.com.br/x-seminario-regional-de-promocao-da-saude-e-cultura-de-paz__610011
https://www.sympla.com.br/x-seminario-regional-de-promocao-da-saude-e-cultura-de-paz__610011
http://www.londrinapazeando.org.br/agenda/
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Em 60 pontos de encontro à volta do Lago Igapó, todos ocupados por grupos culturais e 

instituições com diversos propósitos como corais, bandas, grupos de capoeira e escotismo (entre 

muitos outros), mais colégios, universidades, grupos familiares, religiosos e espiritualistas, ONGs 

e empresas, etc., todos em congraçamento “manifestam a sua paz” à sua própria maneira em 

uma manhã de harmonia e sustentabilidade. 

Desde as 9h00, o Igapó fica ainda mais animado e feliz, preparando-se para a união das mãos 

que abraçarão o Lago – às 10hs – com todas as pessoas que, em grupo ou individualmente, 

demonstrarão sua disposição em fazer um mundo melhor. 

www.londrinapazeando.org.br/abraco-no-lago/  

*A Rádio Paiquerê 91,7 vai transmitir o Abraço no Lago AO VIVO! 

Trilha da Paz: Totem da Paz 

Como parte dos ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, a Educação para a 

Cultura de Paz teve como instrumento importante a adoção do da Trilha da Paz e o Dado de 

Cultura de Paz. O Movimento pela Paz  criou o dado  “customizado” de Londrina, e em parceria 

recente com o Living Peace International, inauguramos no Lago Igapó (Rua Bento Munhoz da 

Rocha Neto, esquina de Av. Higienópolis), mais um instrumento de Cultura de Paz o Totem Trilha 

da Paz, com os 2 formatos (ferramentas pedagógicas) de DADOS. 

A Trilha da Paz é uma experiência lúdica no trabalho de conhecimento entre pessoas e grupos, 

é a autodefinição de atitudes, do sentir e do pensar muitas das nossas maneiras de ser, na forma 

daquele antigo jogo infantil e familiar da trilha. 

O Totem da Paz, os dados e roteiro do jogo podem ser visto - e jogados - no Igapó, a versão 

física impressa em gráfica foi entregue a cada Escola Municipal, Estadual e Particular de 

Londrina, e a versão virtual pode ser acessada - gratuitamente - diretamente em celular ou 

computador sem a necessidade de app.  

http://londrinapazeando.org.br/jogos/#tab-jogotrilhadapaz-manifesto2000  

Para conhecer mais de sua origem e apoio internacional: 

https://www.youtube.com/watch?v=z7VXeQJ7f0c  

www.livingpeaceinternational.org  

Mídia de Paz: Fórum de Educação para Mídia de Paz, em 24 de setembro – 19h30  

Tema: As fake news e o papel da mídia na construção da paz social.  

Reunindo representantes da sociedade civil como um todo, incluindo-se – mas não só - os 

profissionais da mídia, jornalistas, professores, alunos, haverá um bom espaço de exposição 

de temas e debate sobre a importância do fenômeno das “notícias falsas” criadas e veiculadas 

para tumultuar o entendimento de situações por si já tumultuadas e controversas. 

http://www.londrinapazeando.org.br/abraco-no-lago/
http://londrinapazeando.org.br/jogos/#tab-jogotrilhadapaz-manifesto2000
https://www.youtube.com/watch?v=z7VXeQJ7f0c
http://www.livingpeaceinternational.org/
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Por muitas vezes, danos terríveis são criados nas relações entre pessoas e grupos, empresas 

e instituições que dificilmente conseguirão voz para o devido e necessário esclarecimento de 

acontecimentos. 

Estarão presentes à mesa: em fase de confirmações. (Jornalistas Emerson Dias 9.8827-4933 e 

Andrea Monclear 9.9101-1080 – organizadores)  

Evento aberto à todos os interessados, local: sala de eventos (s.683) do Curso de Jornalismo da 

UEL – Universidade Estadual de Londrina. 

Justiça Restaurativa – Possibilidades e Desafios:  24 de setembro – 19hs 

Uma das mais eficientes práticas jurídicas para a construção de um ambiente de paz social, no 

dia 24 acontecerão as palestras da Dra. Cláudia Catafesta – Juíza da 2ª Vara Infância e 

Juventude e Aline Pedrosa Fioravante – Analista Judiciária da área de psicologia no TJPR, 

atuando no Conselho de Supervisão dos Juízos da Infância e da Juventude.    

Pelo Centro Acadêmico XI de Abril – Direito UNIFIL, no Núcleo de Pratica Jurídica à Rua Itararé, 

10. 

17º Livro Londrina Pazeando 2019: Nossa Proposta para Pazearmos na Comunidade 

Escolar 

Em 31 escolas, 282 pessoas se mobilizaram para a produção de relatos, textos e desenhos que 

expressão o que pensam alunos, professores, diretores e pais sobre Paz, Violência e a Não-

Violência, a educação para uma Cultura de Paz nos ambientes da escola e da vida comum de 

cada um de nós. 

Os textos são eloquentes, os desenhos emocionam pela diversidade e pela ênfase na 

importância do trabalho conjunto para a construção de uma vida melhor para todos, como 

indivíduos e coletividade. 

O Ato Cívico de entrega simbólica à cidade de Londrina terá lugar às 14hs do dia 23 de setembro, 

na Faculdade Inesul, entrada pela Av. Duque de Caxias, 1.290 - no auditório. 

A produção anual do livro tem seu momento especial no evento de entrega e os autógrafos dos 

pequenos autores, em 25 de setembro na Livraria Curitiba (Shopping Catuai). 

Este ano inovamos, e além do livro impresso temos a versão digital, onde que Escola tem seu 

próprio endereço virtual para divulgação nas Redes Social – VALE A PENA CONFERIR  

http://londrinapazeando.org.br/livro-londrina-pazeando/  

2° Marcha Mundial da Paz e da Não-Violência:  

Com início em 02 de outubro, em Madri, a Marcha Mundial da Paz e da Não-Violência percorrerá 

os seis continentes em todo o mundo, passando por Londrina em 17 de dezembro, e será 

encerrada com a chegada à Madri em 8 de março de 2020. 

http://londrinapazeando.org.br/livro-londrina-pazeando/
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O dia 02 de outubro é uma data muito importante para o mundo: é quando se comemora o 

nascimento de Gandhi e foi declarado pelas Nações Unidas como o “Dia Internacional da Não-

Violência”. 

Londrina iniciará sua participação em uma Reunião significativa e cheia de simbolismo também 

em 02 de outubro próximo, pois estaremos nos unidos à povos e nações que também tem como 

preocupação e fundamento a construção de um mundo sem violência. 

Trata-se de uma iniciativa impulsionada pela organização internacional Mundo Sem Guerras em 

conjunto com diversas organizações e pessoas dispostas a organizar ações e percorrer 

novamente todo o planeta, para contribuir com a construção de um mundo sem guerras e sem 

violência. 

Em sua 2ª edição, 10 anos após a primeira Marcha, Londrina estará novamente presente, 

ilustrando nossos valores. 

E contamos com a sua participação no dia 02 de outubro, 8hs, na abertura dos trabalhos de 

organização da Marcha, com uma atividade especial, à Rua Dom Bosco, 145 (Arquidiocese de 

Londrina) é mais do que importante, como pessoa e como profissional multiplicador das boas 

iniciativas e ideias para o estímulo à ação efetiva da Construção da Paz. Na oportunidade 

faremos um PAINEL HUMANOS NO LOCAL. 

http://londrinapazeando.org.br/2-marcha-mundial-pela-paz-e-nao-violencia/  

Teremos ainda o  

- 6° Manifesto pela Paz com Destruição de Armas de Brinquedo no dia 05 de outubro – véspera 

da semana da criança no Cj Milton Gaveti 

- E o 9° ACAMPAZ 05 e 06 /OUTUBRO 

Com desejo de Paz, esperamos por você! 

Programação completa em  

www.londrinapazeando.org.br/calendario-programacao-da-19-semana-da-paz-ld  

Para maiores informações: 

Luis Claudio Galhardi – 55.43.9.9996-1283 tim – 55.43.9.9144-5276 vivo 

paz@londrinapazeando.org.br  

www.londrinapazeando.org.br  

O que já saiu na Imprensa Local e Internacional 

ESPANHA TRABALHO DE LONDRINA EM PROL DA PAZ É DESTACADO NO BLOG 

INTERNACIONAL DA MARCHA MUNDIAL PELA PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA 

https://theworldmarch.org/londrina-educa-para-paz/  

http://londrinapazeando.org.br/2-marcha-mundial-pela-paz-e-nao-violencia/
http://www.londrinapazeando.org.br/calendario-programacao-da-19-semana-da-paz-ld
mailto:paz@londrinapazeando.org.br
http://www.londrinapazeando.org.br/
https://theworldmarch.org/londrina-educa-para-paz/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=61238  

 

 

 

 

 

RÁDIO CBN LONDRINA (AUDIO)  

https://cbnlondrina.com.br/materias/11-abraco-no-lago-sera-no-dia-22-de-setembro  

 

https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=61238
https://cbnlondrina.com.br/materias/11-abraco-no-lago-sera-no-dia-22-de-setembro
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AUDIOS >>>>        http://londrinapazeando.org.br/audios/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://londrinapazeando.org.br/audios/
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2- Check List – 11° Abraço no Lago,  

horários Acontecimentos Voluntários 

06:00 Início dos trabalhos no evento Luis 

07:00 Estagiários da FACULDADE POSITIVO (meta 60 

alunos) e voluntários do COMPAZ chegam no local do 

evento 

Todos os que vão ajudar 

no trabalho do dia  

07 às 07:50  Atividades serão “Recapitular com todos (alunos e 

voluntários) o roteiro do dia 

Luis Claudio 99996-

1283 

07:30  TRIAR UMA FOTONA (foto) com todos os que estão 

envolvidos na organização  

Boni 

07 às 07:15 Entregar este CHECK-LIST impresso Luis 

07 às 07:50 Entregar para alunos 60 lista com o nome dos grupos 

inscritos 

Entregar para alunos as 60 plaquinhas para serem 

fixadas nos postes. Vamos fazer uma lista com nome do 

aluno, celular e número (tem que levar e trazer no final)  

POSTE ESTAO MARCADOS com giz de ceira no pé dos 

postes. São 120 postes e estão marcados 60 postes da 

seguinte forma 01 e 01A / 33 e 33A.  OBS: tem postes 

caídos ...então procurar o número no próximo e amarrar 

plaquinhas  

Equipe de Apoio  

Leozita, 99623-3083 

Marisa 99818-9727 

Maria Helena 99997-

9770 

 

 

 

07 às 07:50 Entregar os três banners escrito a palavra paz 1- na 

cascata da Higienópolis 2- Ficarão na Tenda, ou junto 

as nossas mesinhas  

Estagiários/ 

Conselheiros 

07 às 07:50 Entregar banners e faixa para serem fixadas próximos 

do ponto 33 (central de organização  

Estagiários/ 

Conselheiros 

07 às 07:50 Montar a Tenda com mesa/maquininha de cartão para 

vender as  1- camisetas  2-Trilhas da Paz e 3-RIFAS do 

carro que vai ficar ao lado 

Mariza e Neusa 

 

07 às 08  Distribuir os carros nos locais marcado no Mapa de 

Carros. Confirmar a participação deles no evento para 

ajudar fazer o pagamento na segunda-ferira 

Geder e Ane e Boni 

8 às 9:30 horas lê cerimonial (e dá recados) ninguém pode usar o 

microfone 

Luis Claudio e Elen e 

Bruno  

9:30 às 10 os grupos se apresentam (não falamos MUITO no som 

para não atrapalhar) 

 

10 às 10:15 Microfone e inicia o Abraço e o Levante-se Luis e Elen e Bruno  
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 Pede que todos deem as mãos e ANUCIAR o 

fechamento do abraço  

 

 Grito de Paz ... o que Londrina quer PAZ  

 Vamos cantar o Hino Nacional.  

 Grito de Paz ... o que Londrina quer PAZ  

 Pede que todos deem as mãos e pede 1” e silencio em 

homenagem vítimas, campanha do Laço Branco. 

 

 Fazer um levante-se pelos ODS Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável do Milênio 

 

 Toca a Música levantar um braço e dar um abraço  

 Grito de Paz ... o que Londrina quer PAZ  

   

10:15 às 

10:30 

Vamos pedir para as pessoas pegarem os Mudball 

“Bolinhas da Paz” 

NÃO  

 Vamos falando para pegar com calma as bolinhas 

VÁRIAS VEZES 

NÃO 

 Bioconsult vai explicando o que tem as bolinhas e 

os efeitos esperados 

NÃO 

10:30 às 

10:35 

CONTAGEM REFGRESSIVA e joga as bolinhas (dez, 

nove, oito, sete ...etc.) 

NÃO 

10:35 às 

11:00 

Pede aos grupos que voltem a cantar e vai repetindo 

tudo que aconteceu até o momento. 

Luis e Elen e Bruno 

10:00 às 

11:30 

Estagiários começam a trazer as plaquinhas, banners 

etc e os voluntários do COMPAZ vão guardando e 

organizando  

 

11:30 às 

11:45 

  

TEMPO 

TODO 

Vamos ter 2 Drones fazendo vista áreas 1- CAPC Centro 

de Apoio ao Paciente com Câncer João e Maria 2-Wilson 

Vieira escola da fotografia.   

IMPRENSA podemos ceder cenas aéreas para 

reportagens no DOMINGO! 

 

Wilson 9.8813-2011 

Flavio 9.8801-6900 

 

TEMPO 

TODO 

Esperamos que o Foto Clube e o Aníbal vão ao evento, 

e tiram fotos. Mas quem quiser tirar FOTOS LEGAIS 

enviar no WhatsApp do Luis Claudio 9.9996-1283, para 

fazermos álbum de fotos no site pazeando/compaz 

Todos os que quiserem 

fazer isto  



10 
 

 

TEMPO 

TODO 

Teremos uma Ambulância da MAIS SAUDE (Gustavo) e 

os voluntários bombeiros amigos do Tio Paulão que vão 

fazer esta parte de segurança. 

Tio Paulo 99679-1904 e 

99116-1657 

Gustavo 9.9191-3340 

07 às 07:50 

TEMPO 

TODO 

 

Temos 17 bandeiras ODS COMPAZ, Pazeando e 

outras. Vamos colocar nos postes de iluminação da Av 

Higienópolis. Sendo que 4 ficarão na AGUA da cascata 

no suporte de ferro que temos....** se aparecer alguma 

bicicleta que quiser fazer UMA VOLTA  no entorno do 

lago poderemos disponibilizar ( até agora não sabemos)  

 

08:30 ás 

09:30  

Alguém ficar responsável de ir de Grupo em Grupo e tirar 

uma FOTO com banner da Marcha Mundial e depois 

VOLTAR no nosso pontos !!! 

 

 

3- Check List – Conexão Londrina com Marcha Mundial 

horários Acontecimentos Voluntários 

07:45 Início dos trabalhos no evento Rua Dom Bosco 145 Chegada 

08:00 Receber nossos convidados para Conexão Londrina 

com a 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência 

Todos 

08:10  

às 09:00 

Montagem do Símbolo de Paz no estacionamento da 

Pastoral  

Geder 

08:00  

às 08:30  

TRIAR UMA FOTONA (foto) com todos os que estão 

envolvidos na organização  

Boni 

08:00  

às 08:30 

Entregar este CHECK-LIST impresso com as comissões 

para dia 17/dez   

1-) Comissão de Recepção e Agenda na Cidade  

2-) Comissão de Hospedagem   

3-) Comissão do jantar para eles  

4-Comissáo de Divulgação  

Luis 

08:30  

às 09:00 

1-) História da Marcha pela Paz no Mundo e a passagem 

deles por Londrina. O que já fizemos em relação a 

Conexão Londrina até hoje (02/out) 

2-) Proposta de Fazer o Painel Humano – 2.1-) 

Fotografar e  2.2-) Filmar  

3-) Entrevistas para Imprensa de Londrina (caso eles 

venham)  

Luis e Equipe do 

Compaz 

 

 

09 às 09:20 Criar um Painel Humano com o símbolo da Paz  Equipe do Compaz 
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09:20  

às 09:45 

Reunir os quatro grupos no auditório e tirar: a-) Ideias, b-

) Responsáveis e Prazos 

1-) Comissão de Recepção e Agenda na Cidade  

2-) Comissão de Hospedagem   

3-) Comissão do jantar para eles  

4-Comissáo de Divulgação 

 

09:45  

às 10:00 

Plenária para socializar as ideias e tirar um plano geral 

de açoa  

Equipe do Compaz 

09:45  

às 10:00 

Deixar Agendado uma nova reunião  Equipe do Compaz 

   

 

Símbolo de paz e amor O símbolo que caracteriza internacionalmente o movimento 
de paz e amor foi criado pelo artista britânico Gerald Herbert Holtom (1914-1985), 
exclusivamente para a chamada “Campanha do Desarmamento” (Campaign for Nuclear 
Disarmament – CND), em 1958. 
 

Reunir os quatro grupos no auditório e tirar: a-) Ideias, b-) Responsáveis e Prazos 

1-) Comissão de Recepção e Agenda na Cidade 

2-) Comissão de Hospedagem   

3-) Comissão do jantar para eles  

4-) Comissão de Divulgação 

Assim sem  


