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Todas as Notícias (atividades) de 2019 http://londrinapazeando.org.br/category/publicacoes/noticias/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2019] Religiões Unidas pela Paz em Londrina se transforma no GDI Londrina que o Grupo de Dialogo Inter Religioso de 
Londrina - O Movimento pela Paz e Não-violência - Londrina Pazeando e o COMPAZ participaram na Associação Médica 
de Londrina AML que se torna a gestora e apoiado secretariando e emprestando o local para uma AGENDA de reuniões 
a cada 2 meses. A proposta tem sido realizar um diálogo Inter Religiosos que acontece entre os líderes das religiões. Em 
dezembro foi realizado a 5ª Confraternização do GDI Londrina. O evento 4ª Londrina Religiões Unidas pela Paz e em 
Prol da Tolerância Religiosa, foi realizado em janeiro de 2019 e está em sintonia com o: - “Dia Nacional de Combate à 
Intolerância Religiosa”, proposta pelo Ministério da Justiça e Cidadania - Secretaria Especial de Políticas de Promoção de 
Igualdade Racial. Em Londrina 1- o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz 2- o GDI Londrina Grupo de Dialogo 
Inter Religioso de Londrina https://www.youtube.com/watch?v=mdgmOAobIH4 e site http://londrinapazeando.org.br/convite-4a-londrina-

religioes-unidas-pela-paz-e-em-prol-da-tolerancia-religiosa/  

 

 
 
[2019] Debate Rádio CBN Tolerância Religiosa. Neste sábado 26 de janeiro membros do GDI Grupo de Diálogo Religioso 
de Londrina, participaram de um Debate sobre a Tolerância e Intolerância Religiosa. Estavam presentes Luis Claudio 
Galhardi do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina e Gestor da OSC Londrina Pazeando, Daniel 
Fermino da Silva da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ( Mórmons) o Pastor Anastassios Papadopoulos 
Papazoglou da Igreja Adventistas do 7º Dia o Prof. Robson Borges Arantes Candomblé – Associação de Ogans de 
Londrina, acompanhado Maria Aparecida Prandini Pereira ( presidente do COMPAZ) e mediados pelo jornalista Bruno 
Carraro. http://londrinapazeando.org.br/debate-radio-cbn-tolerancia-religiosa/  

http://londrinapazeando.org.br/category/publicacoes/noticias/
https://www.youtube.com/watch?v=mdgmOAobIH4
http://londrinapazeando.org.br/convite-4a-londrina-religioes-unidas-pela-paz-e-em-prol-da-tolerancia-religiosa/
http://londrinapazeando.org.br/convite-4a-londrina-religioes-unidas-pela-paz-e-em-prol-da-tolerancia-religiosa/
http://londrinapazeando.org.br/debate-radio-cbn-tolerancia-religiosa/
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[2019] O Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina realizou visita a Comunidade Rural Conecte Plante, que visa 
produzir alimentos sem agrotóxicos e orgânicos. ELES ENTREGAM EM CASA (de moto). Tomamos Café da Manhã no 
Campo, Fizemos Reunião Semanal do Conselho e Visitamos “in loco” a chácara. Em seguida estou sobre Nutrição. 
Produção de Orgânicos, Nutrição e Cultura de Paz. Os perigos dos alimentos industrializados • Luciana Ayer  
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[2019] CAMPANHA- A favor do desarmamento da população brasileira sobre o decreto nº 5.123/2004, alterado por 
iniciativa da Presidência da República, e a decisão de facilitar o acesso e ampliar a posse de armas no Brasil. A Associação 
Brasileira Espírita de Direitos Humanos e Cultura de Paz (AbrePaz), com apoio das seguintes associações: ABPE, 
AEPHUS, Coletivo de Espíritas pelos Direitos Humanos, CEJUS e Coletivo Girassóis: Espíritas pelo Bem Comum. Veja 
Mais http://londrinapazeando.org.br/a-favor-do-desarmamento-da-populacao-brasileira/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[2019] CAMPANHA para divulgar Cantigas de Rodas ou Cantigas de Valor? Cantigas de Rodas ou Cantigas de Valor? 
São milênios de construção de uma Cultura de Violência, e de um currículo oculto, que educa para esta cultura de violência. 
FONTE SITE Cantigas de Valor: Ao Longo de séculos, o universo folclórico das lendas e contos infantis e cantigas de roda 
tem camuflado em meio ao “lúdico” uma sutil inversão de valores, a ponto de que uma certa “Teresinha de Jesus” desprezar 
a ajuda da sua família e se entrega a “um qualquer” lamentando em seguida, a frustração e o “sangue derramado” em seu 
coração. O que dizer das declarações impiedosas “da cuca” e do “boi da cara preta” que vai pegar o menino se ele não 
dormir depressa, como se o medo fosse um sonífero?  http://londrinapazeando.org.br/cantigas-de-rodas-ou-cantigas-de-valor/  

 
[2019] Londrina Pazeando e COMPAZ participam do EVENTO:  Painelistas discutem sobre violências e abusos da religião, 
através da utilização fé das pessoas. Meu corpo, minha fé: violências e abusos da religião terá um segundo encontro. 
Agora é em Londrina, no Paraná! “Meu corpo, minha fé”. O que meu corpo tem a dizer sobre a fé? Como meu corpo sente 
essa espiritualidade? Como meu corpo é oprimido pela religiosidade patriarcal? O que é uma fé a partir do corpo?  
http://londrinapazeando.org.br/painelistas-discutem-sobre-violencias-e-abusos-da-religiao-atraves-da-utilizacao-fe-das-
pessoas/  
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[2019] 6º Abraço pela Paz e Não-Violência com a Mulher. Na abertura de 27ª Semana Municipal da Mulher de Londrina, 
em parceria com o Conselho Municipal de Cultura de Paz – COMPAZ, será realizado o 6º Abraço pela Paz e Não-Violência 
com a Mulher, este abraço já se configura uma tradição em Londrina. O 6º Abraço pela Paz e Não-Violência com a Mulher 
foi realizado dia 08/03/2019 – Sexta-feira às 17:30hs, na praça em frente ao Mercado Guanabara, na Av. Higienópolis 
esquina com rua Valparaíso. http://londrinapazeando.org.br/6o-abraco-pela-paz-e-nao-violencia-com-a-mulher/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EmfRFs3KF4Y&feature=emb_title  
 
 
[2019] O COMPAZ – Conselho Municipal de Cultura de Paz  foi convidado para participar do evento e realizar a final um 
Abraço Pela Paz  do 3º Abraço pela Paz e Acolhimento na Concha Dentro do EVENTO: LONDRINA MAIS CUIDADO GT 
da População de Rua A Prefeitura de Londrina promoveu o evento “LONDRINA MAIS CUIDADO” que será realizado no 
dia 12 de março de 2019, das 09 até 12 horas, na Concha Acústica, em parceria com as secretarias de Assistência Social, 
Defesa Social, Educação e Fundação de Esportes de Londrina e órgãos afins. Este evento tem o intuito de atender a 
população em situação de rua – PSR, com ações de saúde e cidadania, visando contemplar a Política Nacional para a 
População em Situação de Rua – PNPR, e o Decreto Municipal nº 1.385, de 31/10/2014 que institui a Política Municipal 
para a População em Situação de Rua em Londrina. Também busca conscientizar toda a população local sobre a 
necessidade destas pessoas, assim como, inserir essas pessoas no cuidado com o seu local de permanência. Este evento 
foi promovido pelo GT da População de Rua, do qual fazem parte as Secretarias de Saúde, de Assistência Social, de 
Educação, de Defesa Social, de Esportes, o Ministério Público, as Instituições Civis e outras. 
http://londrinapazeando.org.br/3o-abraco-pela-paz-e-acolhimento-na-concha/  
 
 
[2019] Londrina Pazeando e COMPAZ participam do EVENTO: 2° Abraço pela Paz e Não-Violência no Desafio Blindex 
no dia 24 de março/2019 DOMINGO, foi no aterro do Igapó dentro do evento Desfio Blindex. A iniciativa do Desafio Blindex 
é para unir as famílias de Londrina e Região em um evento de experiência única! Além de percursos extremamente 
desafiadores, diversão e entretenimento é garantido durante todo o evento. O Desafio Blindex organiza criteriosamente 
atividades para crianças, adolescentes e adultos. Sem contar a paisagem que é um dos mais belos cartões postais da 
nossa querida Londrina. http://londrinapazeando.org.br/2-abraco-pela-paz-e-nao-violencia-no-desafio-blindex/  
 
[2019] Londrina Pazeando e COMPAZ participam do EVENTO: Seminário Economia Criativa em Londrina realizado pelo 
Fórum Desenvolve Londrina, onde tiveram várias atividades e a entrega do caderno de estudos sobre o tema. Local: SESC 
Cadeião – Rua Sergipe, 52 entrada pela Rua Brasil. Foram dois dias de atividades. 
http://londrinapazeando.org.br/seminario-economia-criativa-em-londrina/  
 
 

http://londrinapazeando.org.br/6o-abraco-pela-paz-e-nao-violencia-com-a-mulher/
https://www.youtube.com/watch?v=EmfRFs3KF4Y&feature=emb_title
http://londrinapazeando.org.br/3o-abraco-pela-paz-e-acolhimento-na-concha/
http://londrinapazeando.org.br/2-abraco-pela-paz-e-nao-violencia-no-desafio-blindex/
http://londrinapazeando.org.br/seminario-economia-criativa-em-londrina/
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3º Abraço pela Paz e Acolhimento na Concha  
2 Abraço Blidex  

Economia Criativa 

 
 
[2019] Profissão Repórter em Londrina - Uma das repórteres (Elaine e outros da equipe) que fizeram o programa Profissão 
Repórter, da Rede Globo, esteve AQUI NA UEL Universidade Estadual de Londrina (21/marco/19), fazendo palestra aos 
alunos de jornalismo (e outros) fui assistir e ao final entreguei a ela o Livro Pazeando, e contei sobre nosso trabalho junto 
as escolas de Londrina. O programa Profissão Repórter, da Rede Globo, apresentou 31/outubro/2018 reportagem sobre 
projetos de Justiça Restaurativa, Constelação Familiar, Meditação, entre outras práticas, que estão sendo 
desenvolvidas em diversos estados do Brasil como alternativas da Justiça para resolver os conflitos e para recuperar os 
presos já condenados. relato Luis Claudio Galhardi http://londrinapazeando.org.br/profissao-reporter-em-londrina/  
  

 
 
[2019] 4° PAZEANDO NA EXPO 2019 O Movimento pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando e o COMPAZ Conselho 
Municipal de Cultura de Paz, vão estar mais este ano pazeando na exposição agropecuária de Londrina que é o maior 
evento nesta área na América Latina.  Vamos levar nossos Joguinhos, Livros, Camisetas, as Pulseirinhas da não 
Reclamação, nosso Mural Móvel para você fazer fotos e enviar para amigos e familiares. http://londrinapazeando.org.br/4-

http://londrinapazeando.org.br/profissao-reporter-em-londrina/
http://londrinapazeando.org.br/4-pazeando-na-expo-2019/
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pazeando-na-expo-2019/   VEJA SOBRE PARCERIA Internacional com  Living Peace  http://londrinapazeando.org.br/o-
projeto-living-peace-international-e-um-percurso-de-educacao-para-paz/  
 

 
 
 
[2019] Olá aGENTES de Paz do 3° Setor de Londrina. CONVITE: Olá aGENTES da Construção da Cultura de Paz do 3° 
Setor de Londrina. Recebi um convite do SICREDI, através da Carla Sonoda, que se estende as ONGs do Terceiro Setor 
de Londrina e Região. Ela me pediu para eu ajudar a divulgar para os representantes das ONGs/OSC que 
quiserem/puderem vir lançamento da Campanha UNIÃO SOLIDÁRIA. Assim os representantes das OSC que puderem vir 
é só ligar para: ROSIEL 043.9.9970-5700 VANIA 043. 9.9121-5493 – Luis Galhardi 
http://londrinapazeando.org.br/ola-agentes-de-paz-do-3-setor-de-londrina/  
 

 

http://londrinapazeando.org.br/4-pazeando-na-expo-2019/
http://londrinapazeando.org.br/o-projeto-living-peace-international-e-um-percurso-de-educacao-para-paz/
http://londrinapazeando.org.br/o-projeto-living-peace-international-e-um-percurso-de-educacao-para-paz/
http://londrinapazeando.org.br/ola-agentes-de-paz-do-3-setor-de-londrina/
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[2019] Em pé de igualdade Técnica busca que participantes resolvam suas divergências através de conversas mediadas 
Erika Gonçalves – Grupo Folha 06/abril/2019 
FONTE FOLHA DE LONDRINA: https://www.folhadelondrina.com.br/folha-mais/em-pe-de-igualdade-2937349e.html  
A juíza Cláudia Catafesta é facilitadora da Justiça Restaurativa em Londrina: “O conflito é das pessoas e elas que devem 
tratar” | Ricardo Chicarelli - Reunir pessoas com conflitos entre si pode parecer a situação propícia para que os ânimos se 
exaltem, mas quando feito seguindo as técnicas corretas, o processo pode ser muito produtivo. Uma dessas formas é a 
Justiça Restaurativa, uma técnica de solução de conflito, regulamentada pelo Tribunal de Justiça do Paraná.... 
http://londrinapazeando.org.br/em-pe-de-igualdade/  
 

 
 
 
[2019] Fiscalização nas lojas para “Certificação 2019”. Este ano, estamos na 9ª entrega do SELO “Arma não é Brinquedo.” 
Parabéns Londrina. Nesta quarta dia 24 de abril de 2019 QUARTA membros do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura 
de Paz, da ONG Londrina Pazeando, da Câmara Municipal e fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura vão 
visitar lojas da cidade que vendem brinquedo. O grupo se reunirá às 13:30 horas na ACIL Associação Comercial e Industrial 
de Londrina que é parceira da campanha desde o início, e de lá seguirá um roteiro de visitas preestabelecido.  O objetivo 
é constatar que as lojas não estão vendendo armas de brinquedo, e reafirmarem a sua parceria com a campanha “ARMA 
NÃO É BRIQUEDO”. Temos na cidade mais de 80 lojas que trabalham com venda de brinquedos e participam da 
campanha através de SELO Lei Municipal 9.188/2003. O Selo foi instituído em 2011, e neste ano terá a sua 9º versão e 
entrega. As lojas tem que renovar a cada 2 anos o selo passando por novo processo de certificação. A entrega do 9º selo 
este ano acontecerá em uma solenidade na Câmara Municipal em 21/novembro/2019 que conhecide com a data – Dia 
Internacional do Protesto Contra os Brinquedos de Guerra. Veja no site da Câmara todos as lojas 
http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/arma.xhtml  A cidade é referência nacional em uma política pública de controle de venda 
de armas de brinquedo. A experiência Londrinense inspirou Lei semelhante no Distrito Federal e Estado de São Paulo, 
Estado do Rio de Janeiro e o Projeto de Lei PL 2413/2015. Está tramitando no Paraná (iniciativa do Dep. Tercilio Turini) 
um projeto de Lei estadual. Temos também o apoio do CONASP Conselho Nacional de Segurança Pública que entende , 
além de aspecto EDUCACIONAL da iniciativa, uma contribuição para redução de violência no país e melhoria na 

https://www.folhadelondrina.com.br/folha-mais/em-pe-de-igualdade-2937349e.html
http://londrinapazeando.org.br/em-pe-de-igualdade/
http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/arma.xhtml
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segurança pública, uma vez que segundo pesquisa realizada pelo Instituto Sou da Paz 44% das armas utilizada em crimes 
são de brinquedo. http://londrinapazeando.org.br/fiscalizacao-nas-lojas-para-certificacao-2019/  
 

 
  
[2019] Encontrando a Paz na Vida diária Esteve no 27 de abril de 2019 em Londrina no Centro de Eventos a Monja Coen… 
com tempo bem justo, a Monja Coen entrou no salão para realizar sua palestra, e antes de propor realizar uma “respiração 
consciente” à plateia atenta presente ao evento e seu discurso, iniciou comentando sobre os “Abraços pela Paz realizados 
pelo Conselho da Paz”. Estavam presentes ao momento Luis Claudio Galhardi do Londrina Pazeando e a Presidente do 
COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, que após assistirem a palestra “conseguiram” na disputada e enorme 
fila uma foto, um autografo e a entrega do Livro Pazeando. http://londrinapazeando.org.br/encontrando-a-paz-na-vida-diaria/   
[HISTÓRICO 01 DE OUTUBRO DE 2008] 
FONTE: https://www.folhadelondrina.com.br/opiniao/atitude-zen—em-meio-ao-caos-a-paz-ainda-e-possivel-656968.html  

  
 
[2019] Inédito todas as escolas poderão fazer parte do Livro Pazeando 2019. TEMA: “Nossa Proposta para Pazearmos 
na Comunidade Escolar” (Práticas e Justiça Restaurativa /ODS 16) Significado do verbo Pazear: Estabelecer paz ou 
harmonia VEJA REGULAMENTO http://londrinapazeando.org.br/17-coletanea-livro-pazeando-2019/ Seguindo os ODS – 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio propostos pela ONU (Organização das Nações Unidas), a 
publicação do Livro Londrina Pazeando tem como objetivo provocar reflexões sobre a importância da Construção de uma 
Cultura de Paz e promover ações que possam contribuir para o estabelecimento da não-violência na sociedade, 
construindo assim, uma nova geração de cidadãos pacifistas. http://londrinapazeando.org.br/inedito-todas-as-escolas-
poderao-fazer-parte-do-livro-pazeando-2019/  

http://londrinapazeando.org.br/fiscalizacao-nas-lojas-para-certificacao-2019/
http://londrinapazeando.org.br/encontrando-a-paz-na-vida-diaria/
https://www.folhadelondrina.com.br/opiniao/atitude-zen—em-meio-ao-caos-a-paz-ainda-e-possivel-656968.html
http://londrinapazeando.org.br/17-coletanea-livro-pazeando-2019/
http://londrinapazeando.org.br/inedito-todas-as-escolas-poderao-fazer-parte-do-livro-pazeando-2019/
http://londrinapazeando.org.br/inedito-todas-as-escolas-poderao-fazer-parte-do-livro-pazeando-2019/
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[2019] 5° Abraço Desafio Pela Paz – Tarobá no seu Bairro na Praça Nishinomiya. Neste dia 18 de maio de 2019, das 9 as 
13 horas acontecerá o 5° Abraço Desafio Pela Paz Tarobá no seu Bairro. https://www.youtube.com/watch?v=P42fO72-
1hQ&feature=emb_title  Mas neste dia 18 vamos indicar já aquecendo e realizando o 5° Abraço Desafio Pela Paz na Praça 
Nishinomiya em uma grande parceria com a TV Tarobá. Este mês de maio é o mês do DIA DO DESAFIO e como todos 
os anos o Movimento pela Paz propôs o Abraços Desfio Pela Paz, que mundialmente acontece na última quarta feira de 
maio de cada ano (este ano no dia 29). http://londrinapazeando.org.br/5-abraco-desafio-pela-paz-taroba-no-seu-bairro/  
 

 

 

 
[2019] 5° Abraço Desafio pela Paz – Dia do Desafio ATIVIDADES DO COMPAZ E PAZEANDO DATA 29/maio/2019 
QUARTA 07 até 07:30 h Calçadão em Frente ao Banco do Brasil – atividade Tiro de Guerra fará junto com o COMPAZ o 
“Grito de Paz” (250 recrutas) 08 até 08:40h Ginásio de Esportes Moringão – 5° Abraço Desafio pela Paz – Dia do Desafio 
com 1.000 alunos de várias Escolas Municipais. http://londrinapazeando.org.br/dia-do-desafio/  PROGRAMA VITRINE 
https://www.youtube.com/watch?v=htHRiy72WoU&feature=emb_title  

 
 

 
 
[2019] 5º Abraço Pela Paz na Expo-Ambiental 2019. 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 http://londrinapazeando.org.br/5o-abraco-
pela-paz-na-expo-ambiental-2019/  
 
 
[2019] 6º Abraço pela Paz no Lago Norte 2019 O Lago Norte, no Conjunto Milton Gavetti, recebe na quarta-feira (5) a 
sexta edição do Abraço pela Paz. A ação é promovida anualmente, com o objetivo de promover a cultura de paz e não-
violência, o cuidado com o meio ambiente, e inclui apresentações culturais e atividades físicas. O Abraço pela Paz no Lago 
Norte é uma iniciativa do Conselho Municipal de Cultura de Paz (COMPAZ), ONG Londrina Pazeando, e Associação de 
Moradores do Conjunto Milton Gavetti. A programação deste ano começa às 8 horas, com atividades físicas, como 
alongamento. Alunos de escolas municipais e estaduais, do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), os 
frequentadores do Centro de Convivência da Região Norte (CCI), e pacientes atendidos pelos grupos do Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família (NASF), vão até o Lago Norte neste dia para participar das atividades, que também incluem 

https://www.youtube.com/watch?v=P42fO72-1hQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=P42fO72-1hQ&feature=emb_title
http://londrinapazeando.org.br/5-abraco-desafio-pela-paz-taroba-no-seu-bairro/
http://londrinapazeando.org.br/dia-do-desafio/
https://www.youtube.com/watch?v=htHRiy72WoU&feature=emb_title
http://londrinapazeando.org.br/5o-abraco-pela-paz-na-expo-ambiental-2019/
http://londrinapazeando.org.br/5o-abraco-pela-paz-na-expo-ambiental-2019/
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apresentação de balé, com alunos da EPESMEL, e aulão coletivo de caratê. A Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA) 
irá participar do Abraço no Lago Norte, com plantio de mudas na área, de forma simbólica. A Biblioteca Móvel Ambiental, 
ônibus com material impresso e vídeos que educam sobre os cuidados com a natureza, vai atender a comunidade que 
comparecer ao ato. Haverá ainda o Desafio do Lixo, brincadeira que viralizou nas mídias sociais e consiste em recolher 
todos os materiais descartados indevidamente, em determinada área, registrando com fotos o antes e depois. O Desafio 
do Lixo sugere que as imagens sejam publicadas na internet, com a hashtag “trashtag”, incentivando a adesão de cada 
vez mais pessoas. http://londrinapazeando.org.br/6o-abraco-pela-paz-no-lago-norte/  
 

 
 

 
[2019] Audiência Pública no Senado: Reflexões sobre Segurança Pública & Justiça Restaurativa 23/maio/2019 
Congresso Internacional de Justiça Restaurativa em busca da transformação social. Reflexões sobre segurança pública e 
democracia, ampliando e aprofundando a compreensão da justiça restaurativa e de seu potencial para a transformação 
da vida em sociedade http://londrinapazeando.org.br/audiencia-publica-no-senado-reflexoes-sobre-seguranca-publica-justica-restaurativa/    
vejam no site deles palestrantes e programa 
  http://www.nproducoes.com.br/2023/Eventos/ProjetoEspecialbrcongressoInternacionalDeJusticaRestaurativa_194/  Paulo Moratelli 
Foi nosso professor formador em Londrina  da primeira turma de nossa cidade e depois voltou em 05/maio/2018 onde 
realizou o Workshop Teórico  “Justiça Restaurativa e suas aplicações práticas: prevenção, mediação e transformação de 
conflitos” VEJAM como foi http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1129  
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[2019] 1º Festival de Canto e Dança do Projeto Crescer Casa do Bom Menino de Arapongas - Luis Claudio, Gestor do 
Londrina Pazeando esteve presente ao evento, e levou para direção da Casa do Bom Menino de Arapongas o “Jogo Trilha 
da Paz” FONTE: http://projetocrescerarapongas.org.br/sitebm/noticia.php?id=153&fbclid=IwAR28MrrDssz1pV505ooDrYeAnibF9zUG5ooQPuYaYpjCNMUAFhcH9fiCgB4  
CULTURA: Festival de canto e dança do projeto crescer surpreende pela alta qualidade. Um túnel do tempo, 
proporcionando uma longa viagem através da música e da dança. Assim pode ser definido o I Festival de Canto e Dança 
do Projeto Crescer, que lotou o Cine Teatro Mauá na noite desta terça-feira (02). Cantando e dançando, alunos do Projeto 
Crescer reconstituíram a trajetória da música no Brasil desde os anos 60, num trabalho meticuloso que teve à frente as 
professoras de canto e coral, Caroline Leal Leite e Cíntia de Oliveira, e a professora de Dança, Barbara Ferreira. A 
qualidade do espetáculo surpreendeu o público, que aplaudiu de pé. http://londrinapazeando.org.br/1o-festival-de-canto-
e-danca-do-projeto-crescer/  abaixo na foto Marisa Bazana, Paulo Pennacchi, Maria Cleide Zanin Pennacchi , Luis Claudio Galhardi 
 

  
 
[2019] 2020 Vinte anos de Movimento Pazeando Neste dia 03 de julho de 2019, aconteceu na ACIL a primeira reunião de 
organização para a comemoração dos 20 anos do Londrina Pazeando. Iniciamos assim o planejamento para a realização 
de uma campanha municipal em 2020 (março até novembro), campanha esta que terá seu auge em setembro quando 
acontecerá a 20° Semana Municipal de Cultura de Paz, e quando receberemos o Prof. Mario Sergio Cortella ( em 
25/set/2020) e que fará uma palestra e receberá da CIDADE DE LONDRINA, através do Londrina Pazeando, uma 
homenagem de “Embaixador da Cultura de Paz de Londrina”. http://londrinapazeando.org.br/2020-vinte-anos-de-
movimento-pazeando/  
 
[2019] 1° Abraço no Parque pela Paz Um dia no Parque http://londrinapazeando.org.br/um-dia-no-parque/    
No dia 21 de julho de 2019 o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina e a ONG Londrina Pazeando 
estarão no PARQUE ARTHUR THOMAS no Jardim Pizza em Londrina, realizando um Abraço no Parque Pela Paz 
ABRAÇO NO PARQUE PELA PAZ 16 horas  - Um dia no Parque  
Facebook https://www.facebook.com/events/443314829850689/  
ÁLBUM FLICKR https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/albums  
Local: Parque Arthur Thomas Rua da Natureza, N.155, Jardim Piza, Londrina – PR. Horário: 13h00 às 17h00. 

  
 
[2019] COMPAZ convida UEL para 11° Abraço no Lago Na quinta-feira, dia 18 de julho de 2019, nos reunimos na Pró-
Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade da Universidade Estadual de Londrina – PROEX/UEL para convidar a 
Universidade a participar do 11° Abraço no Lago pela Paz no Igapó. Estavam presentes nesse encontro o presidente da 
ONG Pazeando, Luis Claudio Galhardi, a presidente do COMPAZ, Maria Aparecida Prandini Pereira, a representante do 
Hospital Universitário, Maria Elena Schwartz; a diretora de Eventos, Cultura e Relações com a Sociedade, professora Zilda 

http://projetocrescerarapongas.org.br/sitebm/noticia.php?id=153&fbclid=IwAR28MrrDssz1pV505ooDrYeAnibF9zUG5ooQPuYaYpjCNMUAFhcH9fiCgB4
http://londrinapazeando.org.br/1o-festival-de-canto-e-danca-do-projeto-crescer/
http://londrinapazeando.org.br/1o-festival-de-canto-e-danca-do-projeto-crescer/
http://londrinapazeando.org.br/2020-vinte-anos-de-movimento-pazeando/
http://londrinapazeando.org.br/2020-vinte-anos-de-movimento-pazeando/
http://londrinapazeando.org.br/um-dia-no-parque/
https://www.facebook.com/events/443314829850689/
https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/albums
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Aparecida Freitas de Andrade, o representante da UEL na organização do 11º Abraço, Carlos Eduardo Boni, o Diretor de 
Programas, Projetos e Iniciação Extensionista, professor Paulo Antonio Liboni Filho e a Pró-Reitora da Extensão, Cultura 
e Sociedade da UEL, professora Mara Solange Gomes Deleroza – nessa ordem, na foto abaixo. 
http://londrinapazeando.org.br/compaz-convida-uel-para-11-abraco-no-lago/  
 

  

 
[2019] Meu corpo Minha Fé 2ª edição da Roda de Diálogo – Caminhos para uma nova masculinidade. No dia 27 de julho 
daremos continuidade a 2ª edição da Roda de Diálogo, cujo tema será: Meu Corpo, Minha Fé: caminhos para uma nova 
masculinidade. Esta 2a edição, objetiva continuar as reflexões acerca das violências e abusos da religião tendo como base 
as seguintes questões motivadoras: reflexões sobre uma masculinidade saudável; como os conceitos de masculino 
atingem os territórios religiosos e quais os enfrentamentos, aportes legais; propostas e intervenções necessárias diante 
da temática, sendo que, o evento estará aberto a todas as pessoas interessadas, em especial ao público masculino. 
http://londrinapazeando.org.br/meu-corpo-minha-fe-caminhos-para-uma-nova-masculinidade/  
 
[2019] Queremos convidá-lo(s) a aderir à 2° Marcha Mundial da Paz e da Não-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 na construção de um mundo sem 
guerras e sem violência. http://londrinapazeando.org.br/2-marcha-mundial-pela-paz-e-nao-violencia/  

 
 
 
 

http://londrinapazeando.org.br/compaz-convida-uel-para-11-abraco-no-lago/
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[2019] 2° Semana da Criança e do Adolescente Enfrentamento às Violências 2° ABRAÇO PELA PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA 
*um em cada escola, nos intervalos das palestras. De 05 até 09 de agosto de 2019. 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. 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.  “2° Semana da Criança e do Adolescente: enfrentamento às 
violências”. http://londrinapazeando.org.br/2-semana-da-crianca-e-do-adolescente/ Foto Escola Aguilhera. 
 

  
 
[2019] 2° Contribuições das práticas restaurativas no ambiente escolar. Práticas e Justiça Restaurativa. As práticas 
restaurativas são fundamentais para as relações humanas. A expressão “Restaurar” nos remete a “recuperar, consertar, 
pôr em bom estado”. Assim como em qualquer instância social, o ambiente escolar não está livre de tais conflitos. Muitas 
vezes, os conflitos (por motivos banais) são gerados devido ao senso de (in) justiça e essa sensação causa 
descontentamento. Diante disso, é imprescindível a prática do diálogo, onde oportuniza-se o relato do fato ocorrido e gera-
se justiça, pois garante-se a ambas as partes envolvidas o “lugar de fala”, ou seja, oportuniza-se compreender os motivos 
das ações de ambos. Essa prática é oportunizada pelas   práticas restaurativas, que “recuperam” as relações. 
http://londrinapazeando.org.br/praticas-restaurativas-na-escola/  
 
[2019] Inaugurado o Totem TRILHA DA PAZ e o DADO DE CULTURA DE PAZ – Living Peace e Londrina Pazeando/ 
COMPAZ DATA: 28/agosto/2019 LOCAL: Rua Bento Munhoz da Rocha Neto esquina com Av. Higienópolis – Academia 
ao Ar Livre em Londrina Pr. O Totem é uma versão do material didático pedagógico que foi criado pelo Londrina Pazeando, 
para contribuir com a implementação das Práticas Restaurativas nas Escolas/ Prevenção à Violência – Lei nº 12.467, de 
6 de dezembro de 2016 e será integrado ao Projeto Conhecer Londrina, da Secretaria Municipal de Educação. 
http://londrinapazeando.org.br/inauguracao-do-totem-da-paz-2019/  
 

  

http://londrinapazeando.org.br/2-semana-da-crianca-e-do-adolescente/
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[2019] Jessica Gonçalves Pieri, Chefe no NRE Londrina, conhece membros do COMPAZ - Luis Claudio Galhardi 
(Pazeando), Leozita Baggio Vieira (BPW Londrina) e Maria Aparecida Prandini Pereira (Poder Rosa) membros do 
COMPAZ visitaram NRE Nucleio Regional de Londrina. A Reunião foi com a Maria Elena conselheira representante do 
NRE no COMPAZ. Durante a reunião com a conselheira, a Chefe do NRE de Londrina, passou para um breve 
cumprimento, e conhecer o grupo. http://londrinapazeando.org.br/jessica-chefe-no-nre-ld-conhece-membros-do-compaz/  
 
[2019] COMPAZ e Pazeando levarão o Dado de Cultura de Paz no 07/setembro/2019 Desfile Cívico e Pela Paz em 07 
setembro de 2019 http://londrinapazeando.org.br/compaz-e-pazeando-com-dado-de-paz-no-07-set/ Carro a caráter para 
o evento cívico. Banner da 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência. 
 
[2019] Abraço e Grito de Paz no Vale do Rubi. Membros do Movimento pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando e 
COMPAZ, participaram ontem 18 de agosto de 2019 do evento no Vale do Rubi, que entre muitas atividades ( das 8 as 
18h) contou com um ABRAÇO E UM GRITO DE PAZ. VEJA MAIS em https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=59522  site 
pazeando  http://londrinapazeando.org.br/abraco-e-grito-de-paz-no-vale-do-rubi/  
 

  
 
[2019] CAREMAMAS é Carinho e Amor no Remo para as Mamas. Membros do Movimento pela Paz e Não-Violência 
Londrina Pazeando e COMPAZ  estiveram neste domingo 18 de agosto de 2019 no Iate Clube onde foi iniciado o Projeto 
CAREMAMAS é Carinho e Amor no Remo para as Mamas, acrescentando que CARE em inglês, significa cuidado, 
preocupação, cautela, proteção, precaução, esmero, solicitude, atenção, assistência e tratamento e ainda que o 
CAPC.BRASIL é a atual sigla de Centro de Amor ao Paciente com Câncer, coordenado em Londrina pelo Sr João Batista 
Gomes Simão. http://londrinapazeando.org.br/caremamas-e-carinho-e-amor-no-remo/  
 
[2019] COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz e o Londrina Pazeando, estarão no Evento Londrina Mais na 
Educação, que está na terceira edição, 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  e site. Na foto Secretária Educa.  
http://londrinapazeando.org.br/compaz-e-pazeando-no-londrina-mais-2019/  
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[2019] 4ª Abraço pela Paz da Festa das Nações FONTE:  https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=59769 Texto: Aline Schmidt 
sob orientação dos jornalistas do N.Com. Museu Histórico recebe 4ª Festa das Nações Lusófonas no domingo, este é um 
evento cultural que visa ampliar o conhecimento dos participantes em relação aos países de língua portuguesa. No 
domingo (25), o Museu Histórico de Londrina irá sediar a 4ª Festa das Nações Lusófonas, das 10h às 16h, na rua Benjamin 
Constant, 900, ao lado do terminal urbano. O evento agregará também homenagens ao Dia do Pioneiro, celebrado no dia 
21 de agosto, ao Dia do Folclore, no dia 22 e o Dia do Elismo, no dia 8 de setembro. A entrada será gratuita. 
http://londrinapazeando.org.br/4a-abraco-pela-paz-da-festa-das-nacoes/  
 
[2019] Presentes para o dia das crianças? Venha no 6º Manifesto pela Paz desarmamento infantil!  Cj. Milton Gaveti – 
Zona Norte. Este evento faz parte das Atividades da 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência em Londrina, realizando 
de 22 de setembro até a 06 de outubro/2019 a 19° “Semana Municipal da Paz” de Londrina, vento que faz parte do 
calendário Municipal da cidade, aprovado pele Lei Municipal nº 8.437/02.  http://londrinapazeando.org.br/6o-manifesto-
pela-paz-desarmamento-infantil/  
 

  
 
[2019] Fake News é o assunto do 12º Fórum Mídia de Paz. Jornalistas, pesquisadores e professores, de diferentes áreas, 
vão falar sobre as interferências das notícias falsas e deturpadas na sociedade brasileira atual. O assunto é polêmico e 
vem ganhando espaço desde as eleições de 2018. Com o tema “Fake News e a (in)versão dos fatos”, o 12º Fórum Estadual 
de Educação Para Paz, o Mídia de Paz, reunirá na terça-feira (24.9), no campus da UEL, jornalistas, professores e 
estudantes universitários para tratarem de projetos, pesquisas e propostas que buscam combater a disseminação de 
notícias falsas nas mais diversas platafor. midiáticas. http://londrinapazeando.org.br/fake-news-e-o-assunto-do-12o-forum-midia-de-paz/ 

 
[2019] COMPAZ de Londrina, presente em São José dos Campos/SP. Londrina esteve no 10° Seminário Regional de 
Promoção as Saúde e Cultura de Paz para falar de Cultura de Paz em Políticas Públicas, no dia 24 de setembro em São 
José dos Campos/São Paulo. O convite partiu do Núcleo Viva a Paz, dentro do tema Integralidade do Ser Humano – Um 
Caminho para a Cultura de Paz. Foram Oficinas temáticas direcionadas aos vários tipos de interesse dos “trabalhadores 
da paz” ali reunidos, e a nossa Oficina foi Cultura de Paz e Políticas Públicas, onde fizemos a apresentação de nossas 
principais ações em andamento e os caminhos para sua realização sempre com o apoio e envolvimento da sociedade 
civil, em um breve resumo do caminho de quase 20 anos, atendendo à maior solicitação feita: “O que se pode fazer como 
Cultura de Paz?”. http://londrinapazeando.org.br/compaz-presente-em-sao-jose-dos-campos-sp/  
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[2019] Estamos participando da Campanha Não Somos Alvo. O que é a campanha? A Campanha Não Somos Alvo é o 
resultado da mobilização não partidária de cidadãs e cidadãos contrários à liberação do porte de armas. Mais armas nas 
ruas não garantirão nossa segurança. http://londrinapazeando.org.br/estamos-participando-da-campanha-nao-somos-alvo/  

 

[2019] No Dia Mundial Sem Carro em Londrina. Como primeiro dia da 19° SEMANA MUNICIPAL DA CULTURA DE PAZ, 
Conselheiros do COMPAZ e da ONG Londrina Pazeando participaram neste dia 21/set/2019 do Dia Mundial Sem Carro 
em Londrina e convidaram a todos os presentes para virem no domingo no 11º Abraço no Lago pela Paz no DOMINGO 
(22). Hoje também a o dia Mundial World Cleanup Day, que foi lembrado aos participantes. http://londrinapazeando.org.br/no-dia-

mundial-sem-carro-em-londrina/  

  
 
[2019] Abraço pela Paz na nova iluminação da Concha. COMPAZ e PAZEANDO foram convidados pela  presidente 
Solange Gaia da Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina,  para realizar uma Abraço pela 
Paz na Inauguração das novas Luzes da Concha Acústica de Londrina. http://londrinapazeando.org.br/abraco-pela-paz-na-nova-

iluminacao-da-concha/  
 
[2019] Justiça Restaurativa: Possibilidades e Desafios em Londrina. O Centro Acadêmico XI DE ABRIL de Direito da 
UNIFIL realizou no dia 24 de setembro de 2019 seu primeiro evento jurídico organizado por seus diretores e membros. O 
evento contou com as palestrantes Dra. Claudia Catafesta e Dra. Aline Fioravante, sendo abordado por ambas o tema 
“Justiça Restaurativa: Possibilidades e Desafios” O evento fez parte da programação da 19° Semana Municipal da Paz de 
Londrina. http://londrinapazeando.org.br/justica-restaurativa-em-londrina/  
 

  
 
[2019] Fórum Em Debate. 3° Fórum Em Debate – tema “Planejamento Estratégico do Município de Londrina. O III Fórum 
Em Debate será das 8h às 11h30 e terá como palestrantes Paulo Hartung, economista e ex-governador do Estado do 
Espírito Santo (ES) e Raquel Gastaldi, co-coordenadora do Planejamento Estratégico do Município de Itajaí (SC). As 
inscrições são gratuitas, mas as vagas limitadas. http://londrinapazeando.org.br/iii-forum-em-debate/  
 
[2019] Londrina Pazeando tem 2 páginas no livro Armas para quê?. Isto porque o autor quer ressaltar a única política 
pública do Brasil que trata do controle de venda de armas de brinquedo no município de Londrina. VEJA MAIS Correio 
Braziliense – Antônio Rangel Bandeira – 08/10/2019 Desde a Conferência da ONU sobre tráfico de armas em 2001, o 
mundo avançou muito no controle de armas. Só o Brasil está regredindo nessa política. Até mesmo países conhecidos 
como “paraísos das armas” se alinham a essa tendência. Na Suíça, 63,7% da população votaram em plebiscito por maiores 
restrições às armas. http://londrinapazeando.org.br/armas-para-que/  
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Paulo Hartung, economista e ex-governador do Estado do 
Espírito Santo (ES) e Raquel Gastaldi, co-coordenadora do 
Planejamento Estratégico do Município de Itajaí 

Rangel Bandeira  

 
[2019] Divulgação em Londrina das Plataformas Virtuais Contribuem na Educação para Paz. Plataforma: Justiça 
Restaurativa e Construção de Paz nas Escolas https://www.escolamaispaz.org.br/ Construindo Comunidades Escolares 
Restaurativas no Rio Grande do Sul através do Programa Escola+Paz, integrado ao POD – Programa de Oportunidades 
e Direitos O Escola + Paz integra o Programa de Oportunidades e Direitos (POD), em parceria da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Seu 
objetivo é buscar a prevenção e resolução de conflitos nas comunidades escolares dos territórios atendidos pelo POD, 
alicerçado no diálogo. http://londrinapazeando.org.br/plataformas-virtuais-contribuem-na-educacao-para-paz/  
 
[2019] Conexão Cidadã Região Sul de Londrina. O Londrina Pazeando e o COMPAZ participaram e realizaram durante o 
evento uma Abraço pela Paz e Não-Violência, e também realizaram mais uma ação na cidade da 2° Marcha Mundial pela 
Paz e Não-Violência. Nesta quarta-feira (23/outubro/19), na Biblioteca da Região Sul Eugênia Monfranati, na av. Guilherme 
de Almeida 2.260, aconteceu a Conexão Cidadã, http://londrinapazeando.org.br/conexao-cidada-regiao-sul-de-londrina/  
 

  

 
[2019] Dado da Paz em Ibiporã inspira Pazeando. O Londrina Pazeando e o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de 
Paz de Londrina participaram do evento de aniversário de três anos do Dado da Paz de Ibiporã, um Abraço pela Paz e 
Não-Violência foi realizado, e também mais uma ação da 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência, que passará na 
região metropolitana de Londrina. Foi nesta segunda-feira (21/outubro/19), na praça da Igreja Matriz de Ibiporã, o Dado 
da Paz, que inspirou o Totem Trilha da Paz e o Dado de Cultura de Paz de Londrina, recebeu esta merecida homenagem. 
http://londrinapazeando.org.br/dado-da-paz-em-ibipora-inspira-pazeando/  
 
[2019] Dado Paz e Living Peace Interacional em Maringá. Neste dia 26 de outubro 2019, foi inaugurado o Dado da Paz 
em Maringá Um Parceria do Living Peace e GDI Grupo de Diálogo Inter Religioso de Maringá. O Vice-Prefeito presente a 
inauguração disse que:  “Maringá vai colocar um Dado da Paz em cada Praça de Cidade e como a cidade já é  conhecida 
como – Maringá Cidade Canção, agora será conhecida também como Maringá Cidade da Paz”. Ele ainda afirmou que 
Maringá será a cidade do Mundo que mais terá os dados em praças públicas. http://londrinapazeando.org.br/living-peace-
interacional-em-maringa/  
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IBIPORA MARINGÁ 

 
[2019] Este ano receberão o SELO  da Prefeitura e da Câmara, em solenidade realizada na Câmara 45 lojas (veja relação 
em https://www.cml.pr.gov.br/cml/site/arma.xhtml ) , mas todas as lojas, mesmo as que receberam o SELO em 2018, estão 
sendo convidadas para a solenidade, pois será apresentado o trabalho do Sociólogo Rangel Bandeira que produziu um 
estudo de 415 páginas publicado em seu livro Arma para quê? (Veja no site da prefeitura mais sobre 
https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=64182 ) que tem um capítulo “mencionando a cidade de Londrina” como a única do Brasil 
a ter uma política pública em relação ao desarmamento infantil e ao controle de venda de armas de brinquedos. 
http://londrinapazeando.org.br/convite-9-entrega-do-selo-arma-nao-e-brinquedo/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[2019] Este ano receberão 2° Semana Municipal da Justiça Restaurativa de Londrina. 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. 
http://londrinapazeando.org.br/2-semana-da-justica-restaurativa/  
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[2019] Prêmio Sesi ODS 2019 divulga os finalistas. Com recorde de inscrições, Prêmio Sesi ODS 2019 divulga os finalistas 
Neste ano, o Prêmio Sesi ODS teve recorde de inscrições. 386 empresas de todo o Paraná enviaram suas melhores 
práticas para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Para saber se a sua empresa está entre 
os finalistas ou se receberá o Selo Sesi ODS, CLIQUE AQUI. http://portalods.com.br/boas-praticas-e-relatorio-premio-sesi-
ods/ site pazeando http://londrinapazeando.org.br/premio-sesi-ods-2019-divulga-os-finalistas/  
 
[2019] Conselhos Municipais recebem homenagem no 2º Prêmio de Boas Práticas. Quatro projetos serão premiados e 
apresentados em solenidade; a iniciativa é do Observatório de Gestão Pública de Londrina. Será realizada, nesta sexta-
feira (29), às 19h, no auditório do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Valéria Veronesi, a cerimônia do 2º Prêmio 
Boas Práticas nos Conselhos Municipais de Londrina. http://londrinapazeando.org.br/2o-premio-boas-praticas-nos-
conselhos/  

  

 
 
[2019] 1º Prêmio Impulso de Boas Práticas no 3º Setor. O Movimento pela Paz e Não-Violência receberá a categoria 
“certificação” que são para os trabalhos com nota igual e ou superior a sete, segundo os critérios de avaliação. 
http://londrinapazeando.org.br/1o-premio-impulso-de-boas-praticas-no-3o-setor/  
 
[2019] Fórum Desenvolve lança Manual de Indicadores 2019. Fórum Desenvolve Londrina APRESENTA: 
√ 8° Pesquisa de Percepção da população sobre a Cidade de Londrina 
√ O Manual de indicadores de desenvolvimento 2019 
√ Dados sobre o Estudo 2019 – Planejamento Estratégico de Londrina http://londrinapazeando.org.br/forum-lanca-manual-
de-indicadores-2019/  

  

 
[2019] Jogo Trilha da Paz para Pessoas com Deficiência Visual, neste dia 13 dezembro. Olá aGENTES da Construção da 
Cultura de Paz. Nesta Sexta-Feira (13/dez) que é o DIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL, o COMPAZ 
vai participar, junto com outros parceiros, de um evento no calçadão, com programação bem variada. Entre as atividades 
o pessoal do  “Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento as Pessoas com Deficiência Visual” – CAP LONDRINA 
construiu uma “Trilha da Paz” para pessoas com deficiência visual. Estaremos lá das 8 às 17 horas As 16 horas faremos 
um Círculo de Construção de Paz no Calçadão. Venha participar com a gente. http://londrinapazeando.org.br/jogo-trilha-
da-paz-para-deficientes-visuais-neste-dia-13-dezembro/  
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[2019] GDI Londrina Grupo de Diálogo Inter Religioso. Confraternização e planejamento do GDI. Nesta quinta-feira, 
12/dez/2019, as 19h30 teremos nossa reunião festiva do GDI Grupo de Diálogo Inter Religioso, no encerramento do ano 
de 2019. A confraternização será na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Mormos (Rua Belo Horizonte, 
1.236 – com estacionamento). http://londrinapazeando.org.br/gdi-londrina-grupo-de-dialogo-inter-religioso/  
 

Jogo Trilha da Paz para Pessoas com Deficiência Visual  
 

 
[2019] Blog da Prefeitura de Londrina. Comitiva da 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência visita a Prefeitura de 
Londrina. Recebidos pelo vice-prefeito, João Mendonça, grupo conversou sobre ações e medidas em prol da cultura de 
paz. 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).  http://londrinapazeando.org.br/blog-da-prefeitura-
de-londrina/  
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Em 2020 comemoraremos os 20 ANOS DO MOVIMENTO PELA PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA – LONDRINA PAZEANDO 
http://londrinapazeando.org.br/category/publicacoes/noticias/ 
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