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Ata415_17_dezembro_19_compaz (MARCHA EM LONDRINA) No dia 17 de dezembro de 2019 

o COMPAZ recebeu a 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leozita Baggio Vieira (BPW Londrina A. Mulheres de Negócios e Profissionais), Luis Claudio 

Galhardi (Londrina Pazeando), Gustavo Marconi (Clube Aventureiros do Amanhecer), Charleston 

Luis da Silva ( Secretaria Municipal de Cultura), Lilian Azevedo Miranda (Sindicato Rural 

Patronal), Neusa M. R. Napo (Arquidiocese de Londrina), Maria Aparecida  Prandini Pereira ( 

Nós do Poder Rosa), Claudines Schincariol Perozin (Secretaria Municipal de Assistência Social), 

Maria Helena Schwartz (HU/ Universidade Estadual de Londrina UEL), Shirley Brito (CME 

Conselho da Mulher Empresária), Wilsonei de Mattos (Pazeando e do Móveis Brasília),Mariza 

Cornélio ( Poder Rosa), Geder Harami (Secretaria de Saúde). 

 

REGISTROS DE MIDIAS DA 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência, Em Londrina 

SITE DA MARCHA MUNDIAL https://theworldmarch.org/en/ 

FACEBOOK 

LONDRINA https://www.facebook.com/londrinamarchamundialpelapaz/?modal=admin_todo_tour 

ÁLBUM DE FOTOS https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/albums/72157710035180997 

https://theworldmarch.org/en/
https://www.facebook.com/londrinamarchamundialpelapaz/?modal=admin_todo_tour
https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/albums/72157710035180997
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VÍDEOS DA MARCHA https://www.youtube.com/playlist?list=PLvMYyoJU15dS1iQXbF-

Gb61ATDft3W0y6 

RESUMO DE LINKS DO DIA 17/DEZ/2019 

242 FOTOS NO GOOGLE (clique aqui) 

VÍDEO CÂMARA MUNICIPAL (clique aqui) 

VÍDEO GABINETE PREFEITO DE LONDRINA (clique aqui) 

VÍDEO MUSEU HISTÓRICO ABRAÇO PELA PAZ (clique aqui) 

VÍDEO MUSEU HISTÓRICO TAMBORES JAPONESE (clique aqui) 

VÍDEO MUSEU HISTÓRICO ARCO IRES (clique aqui) 

VÍDEO NO YOU TUBE DOCUMENTÁRIO 17/dez (clique aqui) 

FACEBOOK CÂMARA (clique aqui) 

FACEBOOK PREFEITURA (clique aqui) 

FACEBOOK MUSEU HISTÓRICO ARCO-IRES (clique aqui) 

FACEBOOK MUSEU HISTÓRICO ABRAÇO (clique aqui) 

 

REPORTAGEM DE LONDRINA NO SITE DA MARCHA 

Marcha Mundial pela Paz visita a Prefeitura (18/dez/2019) https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=67357 

Londrina recebe 2° Marcha Mundial pela Paz (12/dez/2019) https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=67086 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvMYyoJU15dS1iQXbF-Gb61ATDft3W0y6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvMYyoJU15dS1iQXbF-Gb61ATDft3W0y6
https://photos.google.com/share/AF1QipM8mE7gHnNiGELRlklUhVa4vg-E-2iAPdIHQ6J4K0J6g_fx-2uzx_zMN3U-eMdh7A?key=bHRIeGJRU0E0cndiT1M5ZEtaZXV2ZDFpbHFFQTV3
https://www.facebook.com/100000546333856/videos/3214634705231376/?id=100000546333856
https://www.facebook.com/100000546333856/videos/3214756228552557/?id=100000546333856
https://www.facebook.com/100000546333856/videos/3215075261853987/?id=100000546333856
https://www.facebook.com/100000546333856/videos/3215050041856509/?id=100000546333856
https://www.facebook.com/100000546333856/videos/3215058118522368/?id=100000546333856
https://www.youtube.com/watch?v=EDsqvE_dTlM&t=2s
https://www.facebook.com/100000546333856/videos/3214634705231376/
https://www.facebook.com/100000546333856/videos/3214756228552557/
https://www.facebook.com/100000546333856/videos/3215058118522368/
https://www.facebook.com/100000546333856/videos/3215050041856509/
https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=67357
https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=67086
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9ª edición un Arma no es un Juguete (22/nov/2019) https://theworldmarch.org/9edicion-arma-no-es-

juguete/ 

Tras el inicio de la Marcha, Brasil (13/nov/19) https://theworldmarch.org/tras-inicio-de-marcha-

brasil/ 

Brasil, múltiples iniciativas de No-violencia (12/out_2019) https://theworldmarch.org/brasil-

multiples-iniciativas-de-no-violencia/ 

Londrina connects with the World March (09/out/2019) https://en.theworldmarch.org/londrina-

conecta-marcha-mundial/ 

Londrina educa para la Paz (05/set/2019) https://theworldmarch.org/londrina-educa-para-paz/ 

Londrina y su abrazo en el Lago (25/set/2019) https://theworldmarch.org/londrina-su-abrazo-en-

lago/ 

Boletín Inf de la Marcha Mundial N 3 (17/set/2019) https://theworldmarch.org/boletin-informativo-

de-la-marcha-mundial-numero-3/ 

 

OUTRA MÍDIAS NO BRASIL 

N.COM Prefeitura de Londrina ( 2019 21/nov) https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=67357 

N.COM Prefeitura de Londrina (2019 25/out) https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=64182 

N.COM Prefeitura de Londrina (2019 21/out) https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=64075 

N.COM Prefeitura de Londrina (2019 30/set) https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=62496 

 

** N.COM Prefeitura de Londrina (2009 21/dez) https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=6746 
 

  

FONTE: https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=67357  

Marcha Mundial pela Paz visita a 
Prefeitura 
Recebidos pelo vice-prefeito, João Mendonça, grupo conversou sobre 
ações e medidas em prol da cultura de paz 

  

https://theworldmarch.org/9edicion-arma-no-es-juguete/
https://theworldmarch.org/9edicion-arma-no-es-juguete/
https://theworldmarch.org/tras-inicio-de-marcha-brasil/
https://theworldmarch.org/tras-inicio-de-marcha-brasil/
https://theworldmarch.org/brasil-multiples-iniciativas-de-no-violencia/
https://theworldmarch.org/brasil-multiples-iniciativas-de-no-violencia/
https://en.theworldmarch.org/londrina-conecta-marcha-mundial/
https://en.theworldmarch.org/londrina-conecta-marcha-mundial/
https://theworldmarch.org/londrina-educa-para-paz/
https://theworldmarch.org/londrina-su-abrazo-en-lago/
https://theworldmarch.org/londrina-su-abrazo-en-lago/
https://theworldmarch.org/boletin-informativo-de-la-marcha-mundial-numero-3/
https://theworldmarch.org/boletin-informativo-de-la-marcha-mundial-numero-3/
http://n.com/
https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=67357
N.COM
https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=64182
http://n.com/
https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=64075
http://n.com/
https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=62496
N.COM
https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=6746
https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=67357
https://blog.londrina.pr.gov.br/?author=115
https://blog.londrina.pr.gov.br/?author=115
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Juliana Gonçalves   17 de dezembro de 2019 

 0 1 minuto de leitura 

  

Fotos: Vivian Honorato 

A 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência está passando por Londrina nesta terça-feira (17). 

Iniciada na cidade de Madrid, em 2 de outubro, quando é comemorado o Dia da Não-Violência, a 

marcha vai percorrer 15 cidades brasileiras, de sete estados diferentes. Como parte do percurso, os 

ativistas vão conhecer alguns pontos da cidade, acompanhados por integrantes do Conselho 

Municipal da Cultura de Paz (COMPAZ). 

Fotos: Vivian Honorato 

A comitiva esteve na Câmara Municipal e, em seguida, visitou a Prefeitura de Londrina, onde foram 

recebidos pelo vice-prefeito, João Mendonça. “Parabenizo a todos vocês, que se empenham em prol 

da paz em nossa cidade, fazem um trabalho voluntário fantástico e utilizam o diálogo de uma forma 

extremamente positiva”, afirmou Mendonça. 

https://blog.londrina.pr.gov.br/?author=115
mailto:juliana.mg@outlook.com
https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=67357#respond
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O coordenador da Marcha na América Latina, Gunther Aleksander, explicou que a primeira edição 

ocorreu há dez anos, e também teve Londrina no roteiro. “Ainda falta despertar nas crianças, desde 

pequenos, a importância do cuidado com as pessoas. E com a marcha, além de chamar a atenção 

para a causa, fazemos um fio condutor entre cidades do mundo inteiro para que conheçam as 

atividades umas das outras, fortalecendo os lugares onde já existe um trabalho permanente, como 

Londrina”, comentou. 

Aleksander citou que a agenda da 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência foi estabelecida 

pelos organizadores em cada cidade. “Os eventos têm sido bem diversificados, como audiências 

públicas, mesa redonda com movimentos sociais e culturais, exibição de vídeos, entre outros. Além 

da violência física existem outros tipos de violência, como a econômica, racial, religiosa, sexual, e 

para cada uma delas são feitos trabalhos e projetos específicos, que estamos divulgando com a 

Marcha, focando cada vez mais na sensibilização das crianças”, explicou. 

 

Fotos: Vivian Honorato 

Durante a visita ao gabinete do prefeito, o coordenador da Marcha na América Latina recebeu o 

material desenvolvido pelo COMPAZ em parceria com a ONG Londrina Pazeando. Foram entregues, 

pelo conselheiro municipal Luis Claudio Galhardi, o jogo educativo Trilha da Paz, que rapidamente 

foi aproveitado pelas crianças que integram o grupo. Galhardi também forneceu a última edição do 

livro Londrina Pazeando, com compilado de textos e desenhos, e o livro “Armas Para Quê”, do 

sociólogo Antônio Rangel Bandeira. 

Após a visita à Prefeitura, a Marcha se dirigiu até o Lago Igapó, onde fica o Totem da Paz. Na 

sequência, às 18 horas, o grupo fará uma caminhada no Calçadão, que deve encerrar às 20 horas, 

para assistirem, na Avenida Paraná, 646, a 5ª edição da Cantata Encanto de Natal Sicoob. A 

Prefeitura é uma das apoiadoras dos eventos, por meio do Instituto de Desenvolvimento de 

Londrina (CODEL). 
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De Londrina, a 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência seguirá para a capital paranaense, 

Curitiba, onde encerrará seu trajeto em solo brasileiro. 

 


