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AGENDE-SEAGENDE-SE

Mestrado e doutorado na UELMestrado e doutorado na UEL
Londrina -APró-reitoria dePesquisa ePós-graduaçãoda

UEL (UniversidadeEstadual deLondrina) abrenodia 16de
setembroas inscriçõespara 38 cursosdemestradoe 27de
doutoradoemnove áreasdo conhecimento.As aulas têm
inícionoprimeiroperíodo letivode 2020. Informaçõesno
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/inscricoes-
programas-cursos/inscricoes-por-nivel.php

Semana da PazSemana da Paz
Londrina -A 19ª SemanaMunicipal daPazdeLondrina e

Região será realizadade21de setembroa 6deoutubro, com
a realizaçãode várias atividades, comdestaqueparao 11º
AbraçonoLagopelaPaznodia 22de seembro, das 9 às 12h,
na avHigienópolis. Tambémestãoprevistos o lançamento
do17º livro LondrinaPazeando , caminhadapelanão
violência, exposiçãode textos edesenhos, entre outros.
OrganizaçãodoMovimentoPelaPaz eNão-Violência,
mais conhecido comoLondrinaPazeando. Informaçõesno
http://londrinapazeando.org.br/ .

Vestibular UnesparVestibular Unespar
Apucarana –As inscriçõespara oVestibular 2019-2020da

Unespar (UniversidadeEstadual doParaná) encerram-sena
próximaquinta-feira (12).Os sete campi - nas cidadesde
Apucarana,CampoMourão, Paranaguá, Paranavaí,União
daVitória eCuritiba, emdois campi:Curitiba I/Embape
Curitiba II/FAP - vãoofertar 1.763 vagas em 68 cursos.As
provão sãodemúltipla escolha eumaprovade redação,
ambasnomesmodia, 17denovembro. Para se inscrever,
acessar oportalwww.vestibular.unespar.edu.br.

Feijoada beneficenteFeijoada beneficente
Londrina -A escola deballet KarinaRezendepromove

a 1ªFeijoada emprol dosbailarinos.Apromoção será
realizadanodia 6deoutubro, na sededaEspetaria
Esperança (rua SerraDois Irmãos, 275, JardimNovo
Bandeirantes).A feijoadadeveser retiradano local, das 10h
às 13h.Mais informaçõespelo telefone (43) 3322-9505

Reforma TrabalhistaReforma Trabalhista
Curitiba –Odebate “ReformaTrabalhista, dois anos

de vigência: o quemudou?” será realizadoem16
de setembro, nohotelGrandRayon (ruaViscondede
Nácar, 1.424).Estarãopresentes o juizMarlosMelek eo
professor SérgioRochaPombopara abordar os impactos
da reformaapósdois anosde vigência.Oevento é
gratuito e as inscriçõespodemser feitas pelo email
redacao@talkcomunicacao.com.br .

Serviço SocialServiço Social
FranciscoBeltrão -ASemanaAcadêmicadeServiço

Social daUnioeste (UniversidadeEstadual doOeste do
Paraná) será realizadode17 a 20de setembro, no campus
universitário.A temática é “Desafios contemporâneos ao
Serviço Social”.O encontro contará comdebates, oficinas,
apresentaçãode trabalhosnamodalidadede resumos
expandidos, exposições e atividades culturais.Oprazopara
enviode resumos expandidos já foi encerrado, porém,
comoouvinte, as inscrições estão abertas até odia
17de setembro.As inscriçõesdevemser realizadasno
site https://midas.unioeste.br/sgev/eventos/vsasso, onde
tambémestãodisponíveis a programaçãoe todas
informaçõesdoevento.

Circuito de xadrezCircuito de xadrez
SantoAntôniodaPlatina -OCircuito Sescde

Xadrez será realizadonodia 14de setembro, a partir
das 8h30, noGinásioMunicipal deEsportesHenrique
Schimidt.As inscriçõespara a 11ª etapapodemser
feitas até está quinta-feira (12), exclusivamentepelo site
www.circuitosesc.fexpar.com.br/inscricao/6. Informações
pelo fone (43) 3558-3302

Toxicologia veterináriaToxicologia veterinária
Londrina -Estão abertas as inscriçõespara o 1º Simpósio

BrasileirodeToxicologiaVeterinária (SBTV), que será
realizadode25 a 27deoutubro, noCentrodeCiências
Biológicas daUEL (UniversidadeEstadual deLondrina).
PromovidopeloDepartamentodeClínicasVeterinárias,
o evento vai abordar os efeitos nocivosdecorrentes da
interaçãode substâncias químicas comoorganismoanimal,
englobando tambémosagentes físicos.Aprogramação
conta compalestras que abordamas temáticas “Conduta
deurgêncianas intoxicações”, “Intoxicaçãoporplantas
ornamentais empequenos animais”, “Plantasneurotóxicas
de interesse àpecuária brasileira”, “Alimentosda rotinade
tutores que são tóxicospara os animais”. Informaçõesno
http://www.uel.br/eventos/sbtv/
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JoaquimMartins de Araujo, 72 anos. Sepultamento 12 de
setembro, às 10h30, no Cemitério Padre Anchieta

Francisca Maria da Conceição de Tau, 97 anos. Sepultamento
12 de setembro, às 9h15, no Cemitério Jardim da Saudade

Maria Haruko Yoshihara, 63 anos. Sepultamento 12 de
setembro, às 9 horas, no Cemitério Parque das Oliveiras

Adriano Neris, 33 anos. Sepultamento 11 de setembro, no
Cemitério Jardim da Saudade

Takeko Imai Matsubara, 91 anos. Sepultamento 11 de setembro,
no Cemitério Parque das Oliveiras

Enoi Augusto Belchior, 84 anos. Sepultamento 11 de setembro,
no Cemitério São Pedro

Dorcila de Jesus Almeida, 67 anos. Sepultamento 11 de
setembro, no Cemitério Jardim da Saudade

ACESF - Fone: (43) 3372-7850 Londrina/PR.
Site: www1.londrina.pr.gov.br/acesf

FALECIMENTOSFALECIMENTOS

PedroMarconi

Reportagem Local

Promover a cultura de paz
em todos os sentidos e
formas. Este é o princi-

pal sentimento que está sen-
do transmitido na Escola Mu-
nicipal Zumbi dos Palmares,
no jardim União da Vitória,
zona sul de Londrina. A unida-
de iniciounesta semana a cam-
panha “Arma? Nem de brin-
quedo”. Os alunos estão sen-
do incentivados a trocar armas
de plástico por um brinquedo
novo. Emapenas um dia foram
recolhidos mais de 100 objetos
que remetem a revólveres, pis-
tolas e atémetralhadoras.

De acordo com a diretora
da instituição, Marlene Vala-
dão, este número surpreendeu
e fez com quemais brinquedos
fossem comprados às pressas
para serem distribuídos. “Per-
cebemos, no dia a dia, que eles
gostam de ter a arma de plásti-
co. Os maiores não trouxeram
no primeiro dia, porém, viram
os menores trocando e se sen-
tiram motivados. Isso é mui-
to legal”, valorizou. Os mate-
riais, como bolas, bonecas, jo-
gos e livros, estão sendo adqui-
ridos pelos próprios funcioná-
rios, que “abraçaram a causa”.

A ideia para a iniciativa sur-
giu após conversa com inte-
grantes do Compaz (Conselho
Municipal daCultura de Paz de
Londrina) e Londrina Pazean-
do, entidades que já trabalham
a temática da paz junto à es-
cola e outras localidades. To-
das as armas reunidas ao longo
de todo este mês de setembro
serão destinadas às entidades,
que no início de outubro fa-
rão a sexta edição do manifes-
to pela paz edesarmamento in-
fantil, no Calçadão de Londri-
na, com os objetos sendo des-
truídos.
O lançamento oficial da

campanha no Zumbi dos Pal-
mares ocorreu na terça-feira
(10), com os alunos sendo
conscientizados sobre a razão
e importância da medida. Os
pais receberam bilhetes infor-
mando sobre a proposta. “Fa-
lamos que eles precisam desa-
pegar deste tipo de brincadeira,
com arma de plástico. Quan-
do tem, brinca de matar ou ou-
tras ações que geram violên-
cia e não condizem com a ida-
de deles. As crianças precisam
buscar outros tipos de brinque-

Alunos trocamarmas
deplásticopor

brinquedosnovos
Iniciativa desenvolvida na Escola Municipal
Zumbi dos Palmares, na zona sul de Londrina,
quer promover a cultura de paz entre as crianças

Todas as armas recolhidas serão destruídas,
durante ação que será realizada em outubro

Em apenas um dia foram recolhidos mais de 100 itens; cada arma vale um brinquedo
e os meninos e meninas podem escolher aquele de sua preferência

Fotos: Marcos Zanutto

sobre paz e difundir isso para
que tenhamos um futuro me-
lhor para todos”, elencou.

A Escola Municipal Zumbi
dos Palmares vem desenvol-
vendo ao longo dos últimos
anos vários projetos que têm
refletido positivamente em di-
versos aspectos. A instituição
abre aos sábados para a comu-
nidade, implementou assem-
bleia de alunos e propõe jo-
gos a não violência. Ainda está
sendo a primeira a testar o Sive
(Sistema de Informações sobre
a Violência nas Escolas), que
será levado a outras unidades
escolares da cidade até o final
do ano. A escola da região sul
não possui registro de violên-
cia entre alunos ou vandalismo
e arrombamento no prédio.

ABRAÇO
Na manhã do dia 22 de se-

tembro, domingo, será reali-
zada a 11º edição do abraço
no lago Igapó, promovido pelo
Compaz e a ONG Londrina Pa-
zeando. A atividade faz par-
te da 19ª Semana Municipal
da Paz de Londrina e região,
que inicia em 21 e segue até
30 de setembro. Recentemen-
te, foi lançada publicação com
desenhos de alunos de escolas
do município sobre a paz e um
jogo que trabalha este tema.

dos”, destacou a diretora.

‘MAIS FELIZ’
Uma das primeiras alunas a

se desfazer da arma foi Sabrina
Oliveira Queiroz, 9. A peça era
do irmão, que temdez anos, po-
rém, ela fez questão de entre-
gar na escola. “Acho importan-
te não ter arma em casa. Tro-
quei por uma pulseira”, contou,
mostrando com orgulho o ade-
reço no braço. Quem seguiu o
exemplo da colega de unidade
foi Agatha Domingues de Bar-
ros, que escolheu um estojo.
“Estou mais feliz com o estojo.
Não devemos ter arma em lugar
nenhum, seja de brinquedo ou
verdade”, opinou.
Já Thailer Fernando Félix

dos Santos, 7, trouxe na quarta-
feira (11) a arma que ganhou

de presente do padrasto. “Vou
querer uma bola de futebol.
Quando usava a arma de plás-
tico era para brincar de matar
zumbi. Melhor ficar sem ela e
jogar bola”, refletiu. “Ganhei a
minha de uma prima e achei a
proposta da escolamuito legal.
Não vou sentir falta dela, por-
que sei que fazmal.Mais crian-
ças precisam fazer o mesmo e
de deixar de lado este tipo de
brinquedo”, ressaltou Ana Lui-
za Nascimento Pereira, 8.
Todos os dias, até o final da

campanha, um servidor passa-
rá nas salas de aula recolhen-
do o objeto. São 847 estudan-
tes do P5 ao quinto ano, nos
períodos matutino e vesperti-
no. Cada arma vale um brin-
quedo e os meninos e meninas
podem escolher aquele de sua
preferência para a troca. “De
vez em quando, quando as cri-
anças são liberadas para trazer
brinquedos para escola, algu-
mas vêm coma arma e, até esta
iniciativa, pegávamos”, contou
Marlene Valadão. “Não signi-
fica que isso seja generaliza-
do,mas, quando se brinca com
armadeplástico quando crian-
ça, poderá querer ter uma ver-
dadeira na fase adulta.”

REALIDADE
A diretora relatou que mui-

tos alunos têm histórico de fa-
miliares que perderam a vida
pela violência, por meio de ar-
mas de fogo. São crianças que
ficaram sem pai, tio ou primo.
“Estamos num momento em
que discutimos o bullying e ou-
tras formas de violências den-
tro do ambiente escolar. Além
disso, se fala em desarmamen-
to. Então, temos que conversar

Usavaaarma
deplástico

parabrincarde
matarzumbi.

Melhor ficarsem
elae jogarbola”

Falamos que
eles precisam
desapegar
deste
tipo de

brincadeira”
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