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APRESENTAÇÃO

O 18º Livro Londrina Pazeando 2020 é uma edição anual do Movimento pela
Paz e Não-Violência Londrina Pazeando, está ano é muito especial pois o
Movimento comemora seu 20 ANOS PAZEANDO, e trabalhando em Prol da
Construção da Cultura de Paz e Não-Violência. Assim detalhamos um pouco
mais todas as modalidades de ações que realizamos.
Estamos em 2020 meio a uma PANDEMIA, que fez a nós, habitantes
humanos do Planeta Terra, repensarmos nosso modo de vivermos e nos
relacionarmos. Precisamos nos afastarmos e nos isolarmos para nos unirmos
ainda mais. Todos fomos atingidos, pobres e ricos, e de um jeito e ou de
outro cada pessoas teve que lidar com o chamado ao “cuidado”. Cuidado
consigo mesmo e com o outro. Também nossa ONG/OSC foi atingida em
sua parte financeira, mas achamos muito importante investir na publicação
do 18° livro deste ano, apesar disto, e das dificuldades de mobilizarmos dos
alunos e escolas, uma vez que as aulas foram suspensas. Mas vencidos
todos estes desafios aqui estamos para apresentar o livro deste ano para
vocês, e ao mesmo tempo agradecer a todos que se emprenharam para que
isto fosse possível.
Consta desta edição textos de alunos das Escolas Municipais, Estaduais e
Particulares de Londrina e Região.
Com a utilização da tecnologia, este ano todas as escolas tiveram a
oportunidade de fazer parte do LIVRO LONDRINA PAZEANDO VIRTUAL,
com um link e uma página exclusiva para cada escola. Todas as escolas
puderam enviar 3 textos para participarem do livro virtual, e um texto, através
de uma seleção realizada conforme regulamento do LIVRO PAZEANDO
IMPRESSO.
Com o tema: “20 ANOS PAZEANDO” Grupo Jovem em Londrina
Duas perguntas nortearam o desenvolvimento dos textos:
1) O que você sentiu e aprendeu Jogando a Trilha da Paz?
2) Porque foi importante Londrina Pazear nestes 20 anos?
Alinhados com os conceitos das Práticas e Justiça Restaurativa e a
Pacificação Social, que é objetivo 16 dos ODS, e se utilizando do significado
do verbo pazear, que é estabelecer paz ou harmonia, foi pedido aos autores,
que se debruçassem, para escrever.
Livro Londrina Pazeando 2020
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Este conceito pautado na proposta da ONU - Organização das Nações Unidas,
que de 2000 até 2015 trabalhou com os ODM Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio (os 8 jeitos de mudar o Mundo) e agora os ODS Objetivos de
Desenvolvimento Sustentáveis, que são 17, com 164 metas e 300 indicadores
que vão de 2016 até 2030. Justiça e Paz o ODS 16, faz parte dos objetivos e
metas da ONU, e é mais um dos objetivos que contribuirão para a Construção
de uma Cultura de Paz Planetária.
Assim a Lei Municipal nº 12.467, de 6 de dezembro de 2016, que cria o
Programa Municipal de Práticas Restaurativas no município de Londrina,
está localmente articulada com esta meta Mundial, e que em 2020 gerou
a sistematização através do Programa V.I.D.A.: 1- valores 2-inclusão 3desenvolvimento humano 4-afetividade
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 nãoviolência na sociedade, construindo assim, uma nova geração de cidadãos
pacifistas.
O livro composto por uma coletânea de textos e é sistematizado anualmente
e contempla alunos da educação básica da rede pública municipal e estadual
e da rede privada de ensino, bem como, professores e pais ou responsáveis
pelos educandos.
O Livro Londrina Pazeando 2020 contou com apoio e patrocínio das
ORGANIZAÇÕES AMIGAS DA CULTURA DA PAZ a Rondopar Baterias Max
Life, Sinamed Assistência Médica, Pennacchi, Móveis Brasília, SS Industria
e Comércio de Plásticos, SICOOB Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo
dos Comerciantes e Confecções do Norte do Paraná, Farmácia Vale Verde,
Sena Construções, Colégio Universitário, SICREDI União Pr/Sp - Cooperativa
de Crédito de Livre Admissão União Paraná São Paulo, e Triunfo/Econorte.
Também são parceiros do Movimento pela Paz a Livrarias Curitiba do Catuai,
Prefeitura Municipal de Londrina por meio da Secretaria de Educação e
Cultura, o Movimento 17 jeitos de mudar o mundo Nós Podemos Paraná,
Nós Podemos Londrina, Rede Desarma Brasil e o COMPAZ – Conselho
Municipal de Cultura de Paz de Londrina, composto pelas seguintes
instituições: Caritas Arquidiocesana de Londrina, FEP Federação Espírita
de Paraná, Mórmons Igreja de Jesus Cristo dos Santos do Últimos Dias
Movimentos Pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando, Rotary Club,
Associação Nós do Poder Rosa, Clube Aventureiros de Amanhecer ,
BPW Londrina - Associação das Mulheres de Negócios e Profissionais de
Londrina , Sindicato Rural Patronal de Londrina, UEL Universidade Estadual
de Londrina, UNIFIL, PUC-PR, Sindicato das Escolas Particulares SINEPENPR, Núcleo Regional de Educação, Secretaria Municipal de Saúde,
Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulher, Secretaria Municipal
6
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da Assistência Social , Fundação Municipal de Esportes, Secretaria Municipal
de Educação, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Secretaria Municipal de Defesa Social/Guarda Municipal.
Esta proposta visa fomentar junto às escolas a necessidade de se Educar
para Paz, uma vez que estamos mergulhados há milênios na Cultura da
Violência, proposta está inspirada na *Campanha Global de Educação para
a Paz, lançada (1999) pelo Apelo de Haia pela Paz, é uma rede organizada
internacionalmente que promove a educação para a paz nas escolas, famílias
e comunidades para transformar a cultura da violência em uma cultura de
paz. Mais de 140 organizações no mundo apoiam a campanha, que tem dois
objetivos:
1) criar reconhecimento público e suporte político para a introdução
da Educação pela Paz em todas as esferas da educação, incluindo a
educação não formal, em todas as escolas do mundo.
2) promover a educação de professores para que possam ensinar pela paz.
 http://www.peace-ed-campaign.org/index.html

Apelo de Haia pela Paz
A Campanha Global de Educação pela Paz foi lançada em Maio de 1999, na
conferência do Apelo de Haia para a Paz, em Haia, na Holanda. Esta campanha
congrega grupos que se concentram em Direitos Humanos, desarmamento,
meio ambiente, direitos feministas e justiça social, trabalhando em direção da
abolição das guerras agora no século 21.

A necessidade
A humanidade encara desafios de proporções sem precedentes: o
desenvolvimento contínuo de armas de destruição de massa, conflitos entre
nações e entre grupos étnicos, a propagação do racismo, a violência nas
comunidades, a imensa e crescente lacuna entre pobres e ricos em uma
economia globalizada, constantes violações dos Direitos Humanos e a
degradação do meio ambiente.

Educação para a paz
Para estar preparada para solucionar este emaranhado de problemas,
as novas gerações merecem uma educação radicalmente diferente.
Os estudantes necessitam de habilidades e conhecimentos para criar
e manter a paz. A Educação para a paz que necessitam inclui Direitos
Livro Londrina Pazeando 2020
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Humanos, desenvolvimento e educação ambiental. A segurança e assuntos
de desarmamento, reconciliação, prevenção e resolução de conflitos,
reconhecimento crítico da mídia, estudo do gênero, não violência e relações
internacionais são todos parte de uma Educação para a paz. A metodologia da
Educação para a paz encoraja o pensamento crítico e prepara os estudantes
para agir de acordo com suas convicções.
Educação para a paz é um processo participativo que muda nosso jeito de
pensar e promover o aprendizado da paz e da justiça. Inclui o ensino de e
sobre direitos humanos, resposta não-violenta aos conflitos, justiça social
e econômica, igualdade entre os gêneros, sustentabilidade ambiental,
desarmamento e segurança humana. A metodologia da Educação para
a paz encoraja a reflexão, o pensamento crítico e se baseia em valores
como dignidade, igualdade e respeito. A Educação para a paz visa preparar
estudantes para a participação na escola e na sociedade.
Nos últimos anos, importantes trabalhos têm sido feitos: recomendações
da UNESCO por uma educação para o entendimento internacional, para a
paz, Direitos Humanos e liberdades fundamentais em 1974; plano de ação
da UNESCO de 1994 por uma Educação pela Paz, Direitos Humanos e
Democracia, proclamada por ministros de educação e assinada por mais de
144 países; e o firme crescimento nos números de cursos de Educação pela
Paz oferecidos em escolas do mundo todo. Mas isso é apenas o começo.

8
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ESTATÍSTICA DE PARTICIPAÇÃO:
Este ano com a pandemia as escolas tiveram grande dificuldade nas
devolutivas dos alunos das propostas para realizarem em casa. Assim tivemos
uma redução bastante significativa dos textos dos alunos. Outra mudança no
regulamento, que implementamos foi que tiramos as categorias textos de
pais (e ou responsáveis) textos de professores, bem como a categoria de
desenhos. Mesmo assim tivemos uma resposta de empenho de Escolas,
Professores e mesmo de alunos na participação do Livro 2020.
Participaram do livro 4 Escolas Municipais com 10 alunos, 6 Escolas
Estaduais 10 alunos e 2 Escolas Particulares com 6 alunos totalizando
26 alunos e com 15 professores orientadores dos trabalhos. Foram um
total de 12 Escolas e 26 alunos e 15 professores orientadores num total
de 40 pessoas.
Nós do Movimento pela Paz nos sentimos muito felizes em participar do
processo, ainda que lento da Construção de uma Cultura de Paz e NãoViolência em nossa cidade e contribuindo para reflexão de alunos, pais e
professores, bem como toda a sociedade para necessidade de se Educar
para Paz. Não corrigimos os erros de português, mas a essência do
pensamento de cada participante de como contribuir nesta nova cultura está
aqui apresentada.
BOA LEITURA

BOA LEITURA!
Comissão Organizadora e Diretoria do Londrina Pazeando.
___
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20 ANOS PAZEANDO
“Criar referenciais não-violentos. Trata-se de ajudar as pessoas
a se moverem no paradigma da cultura de paz, criando e
organizando referenciais que se regulam por este mesmo
paradigma, mudando a antigo ditado da paz “se queres a paz,
prepara-te para a guerra” para “se queres a paz, prepara-te
para a paz”. Haia

Em 1999, a Assembléia Geral das Nações Unidas proclama, solenemente, a
Declaração sobre uma Cultura de Paz, com o objetivo de que os Governos,
as organizações internacionais e a sociedade civil possam orientar suas
atividades por suas sugestões, a fim de promover e fortalecer uma Cultura
de Paz no novo milênio.
No mesmo ano acontece a Conferencia Apelo de Haia pela Paz e se inicia a
Campanha Global de Educação para a Paz.
 http://londrinapazeando.org.br/unesco/

 https://www.peace-ed-campaign.org/index.html

No ano 2000 é lançado o desafio mundial: - “Eliminar a fome e a extrema
pobreza no planeta até 2015”. Principal desafio assumido durante a Cúpula
do Milênio na sede da ONU, Nova Iorque, por líderes de 189 países no ano 2000.
Foram
estabelecidos
os 8 Objetivos de
Desenvolvimento
do
Milênio ODM, com 18
metas socioeconômicas
e 48 Indicadores.

Livro Londrina Pazeando 2020
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http://londrinapazeando.org.br/nospodemos-londrina/

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

No mesmo ano do Manifesto 2000. Eu me comprometo a:
1) Respeitar a vida e a dignidade de cada pessoa, sem discriminação ou
preconceito;
2) Praticar a não-violência ativa, rejeitando a violência sob todas as suas
formas: física, sexual, psicológica, econômica e social, em particular
contra os grupos mais desprovidos e vulneráveis como as crianças e os
adolescentes;
3) Compartilhar o meu tempo e meus recursos materiais em um espírito
de generosidade visando o fim da exclusão, da injustiça e da opressão
política e econômica;
4) Defender a liberdade de expressão e a diversidade cultural, dando sempre
preferência ao diálogo e à escuta do que ao fanatismo, a difamação e a
rejeição do outro;
5) Promover um comportamento de consumo que seja responsável e
práticas de desenvolvimento que respeitem todas as formas de vida e
preservem o equilíbrio da natureza no planeta;
6) Contribuir para o desenvolvimento da minha comunidade, com a ampla
participação da mulher e o respeito pelos princípios democráticos, de
modo a construir novas formas de solidariedade.

 http://londrinapazeando.org.br/jogos/
12
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Alguns Reconhecimentos

 http://londrinapazeando.org.br/destaques/
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VT documentário realizado em 2003 http://londrinapazeando.org.br/jogos/

Nasce em 2000 o LONDRINA PAZEANDO
Neste contexto que, em 2000, nasce em Londrina o Movimento Pela Paz e NãoViolência, mais conhecido como LONDRINA PAZEANDO, uma organização
que foi criada para desenvolver uma Cultura de Paz e Não-Violência. É uma
instituição sem fins lucrativos com independência administrativa e financeira,
como organização da sociedade civil de interesse público, regendo-se por
um estatuto baseado na Lei Federal nº 9.790/99 e decreto federal nº 3.100/99
– OSCIP.

Missão, Visão e Valores
A missão do Londrina Pazeando é contribuir para a construção de uma cultura
de paz e não-violência no município de Londrina, por meio da mobilização
das pessoas ligadas às organizações do terceiro setor, às empresas e ao
Estado, para que todos
possam viver em paz e
harmonia plena.
Já a sua visão é a da
construção
de
uma
sociedade, onde a cultura
seja de paz e nãoviolência; e os conflitos
sejam resolvidos de forma
pacífica, a exemplo dos
heróis pacifistas.
O Movimento pela Paz e
Não-Violência de Londrina tem como princípio o conceito de não-violência,
ensinado e vivenciado por Gandhi e pelos heróis pacifistas.

São seus valores:
• Valorização dos direitos humanos
• Respeito e amor ao próximo
14
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• Cultura da não-violência ativa
• A verdade sempre
• Diálogo entre as diferenças
• Educação para valores humanos
• Ética e transparência das nações
 http://londrinapazeando.org.br/apresentacao/

Algumas das Políticas Públicas e realizações do Movimento
Pela Paz até 2019, onde o COMPAZ é o grande articulador
com todas as instituições que o compõem.
 http://londrinapazeando.org.br/quem-se-importa/

Campanhas e ações:
• 19ª. Semana Municipal da Paz
• 13ª Noite de Cultura de Paz, festival de música
• 12ª Edição do Movimento por uma Mídia de Paz
• 12º Mural Móvel da Paz
• 11º Abraço no Lago e apoio e participação em muitos Abraços Regionais
em Londrina. O do Lago é o maior Abraço pela Paz do País.
• 9º ACAMPAZ Acampamento pela Paz
• 8º Embaixadores de Paz
• 6º Manifesto pela Paz com destruição de armas de brinquedo
• 4° Religiões Unidas pela Paz - Dia Nacional contra a Intolerância
Religiosa
• I e II Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência (2009 e 2019)
• Mais de 15 abraços da Paz pela cidade de Londrina

Publicações e desenvolvimento de produtos
• 17º Livro Londrina Pazeando e realização de Noites de Autógrafos
• 5 Gibis com Personagens do Movimento, mostrando como aprendemos
fazendo
• 1º APP Jogo Pazeando para Celular Android, PC, iPhone, iPod, Tablet
• 1º Jogos de Paz – Jogo de Cards com 33 cartas
• 1º Dado de Cultura de Paz, resgatando o Manifesto 2000 da ONU/Unesco
Livro Londrina Pazeando 2020
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• Jogo Trilha da Paz - Oficina de Empreendedorismo em Prol da Cultura de
Paz. Material Virtual no site e Impresso em Gráfica
• Jogo Trilha da Paz para Celular, PC, Tablet
• Canais no YouTube com Reportagens e Documentários que produzimos,
fruto de nossas ações, bem como canal com Palestras

Parcerias
• Parceria internacional com a Rede Internacional Living Peace, sendo um
dos Dados, cubo de aço do Totem da Paz, o dado da paz Living Peace.
• Parceria internacional com Mundo Sem Guerras e Mundo Sem Armas,
participação na I e II Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência (2009 e
2019).
• Parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná para implementação da
Justiça Restaurativa e Práticas Restaurativas em Londrina.
• Parceria com a Câmara Municipal de Londrina – 9ª. Entrega do SELO
“Arma não é brinquedo”, inspirando a criação da Lei em outros Estados
(SP e RJ) e em trâmite no Congresso\Lei Federal).
• Parceria com o COMPAZ - Conselho Municipal de Cultura de Paz (o
único no país que está em sua 6ª. Diretoria), há 11 anos, com reuniões
TODAS AS QUARTAS, atualmente no Centro de Pastoral na Rua Dom
Bosco no. 145.
• Parceria com AML-Associação Médica de Londrina para criação do
GDIL – Grupo de Diálogo Inter-religioso de Londrina
• Parceria com ACIL- Associação Comercial e Industrial de Londrina, na
campanha PÉ NA FAIXA.
• Parceria com CMTU, na programação DÉCADA MUNDIAL DE AÇÕES
PARA SEGURANÇA NO TRÂNSITO - 2011-2020: eu sou + 1 por um
trânsito + seguro.
• Parceria com HU/UEL - 10 edições do Manifesto pela Paz pela morte de
uma Técnica de
• Enfermagem, por bala perdida.
• Parceria com JCI Londrina - Limpeza do Lago Igapó, dentro do
Movimento Mundial World Clean-up Day.

Participação ativa
• Membro fundador da Rede Desarma Brasil - trabalha pelo controle de
armas e munições no Brasil
• Membro fundador do COMPAZ – reuniões TODAS AS QUARTAS,
16
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semanalmente
• Membro fundador do GDIL – reuniões bimensais
• Membro fundador do Comitê de Justiça Restaurativa em Londrina e
participado da organização da 1ª. e 2ª. Semana Municipal da Justiça
Restaurativa
• Art. 7º O Comitê de Articulação de Práticas Restaurativas é o
órgão superior de planejamento do Programa Municipal de Práticas
Restaurativas, sendo responsável pela articulação, capacitação,
acompanhamento, avaliação e supervisão dos procedimentos
restaurativos realizados no âmbito do Município de Londrina – Lei nº
12.467, de 6 de dezembro de 2016.
• Membro fundador da Rede de Paz - Rede de Instituições em Prol da
Cultura de Paz
• Membro do Forum Desenvolve Londrina
• Membro da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher
(COMPAZ) Decreto lei 998/2019
• Membro da Comissão Organizadora das Semanas Municipais da
Criança e do Adolescente (3 edições)
• Membro da Comissão Organizadora da Festa das Nações Lusófonas

Cursos ministrados
• 4 Cursos de Educação para Paz
• Palestras e oficinas em Escolas sobre Educação para Paz
• 1° Curso “Formação para o Sistema de Garantia de Direitos da Criança
e do Adolescente” Curso da Força Tarefa Infância Segura do Paraná FORTIS/PR (6 Módulos aulas EAD)
 http://londrinapazeando.org.br/historia-20-anos-pazeando-em-londrina/

Destaque
Inauguração em 2019 do TOTEM DA PAZ - Jogo Trilha da Paz em Placa
de 1,20 x 3m, mais os dois cubos de aço interativo representando o nosso
Dado da Paz e o Dado da Paz do Living Peace – um novo ponto turístico em
Londrina.

Cursos de Educação para Paz
 http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/cursos

Livro Londrina Pazeando 2020
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O presente curso de educação para paz visa, basicamente, três objetivos
principais: formar multiplicadores na área de educação para a paz, organizar
núcleos de educadores para a paz e preparar a implantação de círculos de
cultura de paz nos diversos espaços educativos, formal e não-formal como
corporações e empresas.
Por que capacitar educadores para a paz?
Embora a educação para a paz se constitua num conceito abrangente,
abrigando as mais diversas experiências, sob os mais diversos títulos
– educação para a paz, investigação para a paz, educação mundial,
educação para a tolerância, educação para a convivência, educação para
a sobrevivência, educação para a responsabilidade global, educação
para o desarmamento, educação para a não-violência, educação para
a compreensão, cooperação e a paz internacional, educação para a
sustentabilidade -, podemos, sob estas diversas denominações, constatar
um núcleo comum de preocupações, tais como:
• criar referenciais não-violentos;
• fortalecer conexões comunitárias e renovar a esperança;
• formar consensos para a paz;
• capacitar pessoas para mudanças pela paz;
• promover a justiça e o fim das desigualdades sociais;
• oportunizar vivências plurais, para além dos preconceitos e estereótipos;
• instrumentalizar a resolução não-violenta de conflitos;
• ajudar a lidar com a agressividade, canalizando-a construtivamente;
• desenvolver uma crítica à cultura de violência;
• ajudar a entender os caminhos para sustentabilidade da vida humana no
Planeta;
• inovar as relações sociais ampliando a cooperação entre pessoas e
grupos.

18
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VEJA REPORTAGEM 1° CURSO EM LONDRINA
 https://www.youtube.com/watch?v=iXKzIXgykY0&t=17s
VEJA PALESTRA - EDUCAÇÃO PARA CULTURA DE PAZ
 https://www.youtube.com/watch?v=-t7lyxMCqiE

Livro Londrina Pazeando 2020
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Turma de 2012

Quem são as Empresas Amigas da Cultura de Paz?
Desde 2005 as empresas
Móveis Brasília, Rondopar,
SESI/FIEP,
Sagipeças,
Sinamed,
Sicoob,
Pennacchi, SS Indústria de
Plásticos, e posteriormente
a Sena Construtora, Vale
Verde, Midiograf, Sindimetal,
Sindicato Rural Patronal,
Colégio
Universitário,
Malui Ilha do Sol e Sicredi,
vendo a importância de
se Educar para Paz, para
a Sustentabilidade, para
Cidadania Global, compreenderam que o Movimento Pela Paz e NãoViolência é um movimento positivo, inspirador e 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 ODM Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio (os 8 jeitos de mudar o mundo) e ensina como se pode “aprender a
educar para a paz”. Acreditando na força da cooperação e do comunitário,
estamos todos juntos neste esforço para construir um mundo melhor, com
esperança, com paz e harmonia.
20
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DOCUMENTÁRIO:
 https://www.youtube.com/watch?v=3vfk7grShwg&t=4s

Abraço no Lago e apoio e participação em muitos Abraços
Regionais em Londrina.
O Abraço do Lago é o maior Abraço pela Paz do País.
Abraço no Lago Igapó pela Paz e a filosofia do evento Abraço no Lago: a
intenção é abraçar Londrina e região desejando muita paz para todos!
Utilizando as bandeiras do COMPAZ, do PAZEANDO, Internacional da PAZ,
dos ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis do Milênio (ONU) “os
17 jeitos de mudar o mundo”, bem como faixas, cartazes, camisetas brancas
ou camisetas coloridas, todas as pessoas PODEM “manifestar sua paz”
livremente. Também as pessoas que pertençam a um grupo em uma empresa,
no governo, em associações, em sindicatos ou em outros segmentos.
Quem pode participar do abraço?
– quem quiser manifestar seu sentimento de Paz para Londrina e Região e
para o Mundo.
Quem pode ajudar a organizar?
– todos que estiverem sentindo a necessidade de um Planeta com mais Paz
e harmonia e sustentabilidade.
Eu vou com guarda-CHUVA ou com guarda-SOL manifestar minha paz no
ABRAÇO NO LAGO PELA PAZ

Reportagem da TV Tarobá nos 10 anos:
https://www.youtube.com/watch?v=QYO-p-IyxjM&t=41s
VT chamada para o dia: https://www.youtube.com/watch?v=lcUSRjBDWfw
VT vista aérea: https://www.youtube.com/watch?v=uCTa2V53LFk&t=1s
Livro Londrina Pazeando 2020
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12° ABRAÇO NO LAGO PELA PAZ – VIRTUAL 2020
Londrina Pazeando sempre inovando e neste vigésimo ano de sua história,
poderemos convidar amigos de outras Cidades, Estados e Países para virem
a Londrina Abraçar o Lago pela Paz. Tudo de forma bem segura em função
da pandemia … mas é claro com MUITO AMOR e desejo de Paz.
Realizamos em Londrina durante onze anos os ABRAÇO NO LAGO PELA
PAZ.
Temos milhares de fotos, vídeos e recordações em nossa memória, vivas e
presente.
2020 Ano da Pandemia no Planeta Terra, com milhares de pessoas nos
deixando, acreditamos ser AINDA MAIS importante realizarmos o nossa 12°
Abraço pela Paz no Lago – VIRTUAL
Utilizando a PLATAFORMA Manif.app que não precisa ser instalada no
celular, mas é livre para utilização na internet podemos fazer isto com
segurança para este momento e com muito amor.
Todas as pessoas PODEM “manifestar sua paz” livremente. Também as
pessoas que pertençam a um grupo em uma empresa, no governo, nas
associações, nos sindicatos e outros segmentos.
É simples você entra no link https://bit.ly/3ffLpfe
No espaço Slogam “escreve” sua frase/mensagem. Pode colocar seu nome,
22
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e se quiser do seu grupo, ou empresa etc.
No botão “manifestar” clica e pronto aparece seu avatar na tela. Ai com o
mouse ( ou o dedo) conforme celular ou computador e movimenta o avatar
para o “ponto” que quer localizado no MAPA
Ah você pode fazer AGORA. MAS O AVATAR VIVE POR ALI 24 HORAS.
Assim para voltar a manifestar é necessário refazer o processo. Pode ir
treinado e no SÁBADO dia 19/setembro você volta e marca sua presença.
Ou no domingo 20/set bem cedinho! É claro que você pode ir chamando os
amigos e deixando seu avatar por lá. LEMBRE-SE que ele vive lá por 24
horas.
DAS 10 ÀS 11 HORAS VAMOS TER UM LIVE NO CANAL DO YOUTUBE:
 https://www.youtube.com/watch?v=G1Q3B7hsNRM&t=18s

E PELO FACEBOOK:
 https://www.facebook.com/londrina.pazeando/

Vamos durante esta LIVE contar a história dos abraços, dos 20 anos do
Londrina Pazeando e ouvir ao vivo de VOCÊ E SUA MENSAGEM DE PAZ.
(canal para 250 pessoas meet.google.com/pqg-jxkf-qht)
Também mensagens escritas no chat do YouTube e no Facebook
FAZ SUA INSCRIÇÃO TAMBÉM pelo Facebook https://bit.ly/3kjEp3U
VENHA PARTICIPAR EM 2020 coloque seu nome na lista, CONVIDE SEUS
AMIGOS!!!
REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO & MOBILIZAÇÃO
TODA SEXTA 17 às 17:30 até véspera do evento
1- link da reunião: meet.google.com/qtk-xoqm-qnh
Este vídeo é para divulgar o evento, está no YouTube:
 https://www.youtube.com/watch?v=hxp1N-YygxY

Jogo Pazeando – Abraçando o Lago
versão celular e computador. APP Jogo Pazeando para Celular Android, PC,
iPhone, iPod, Tablet: - O jogo para celular visa divertir, entreter e convidar as
pessoas para um jogo “sem violência” e sem a exclusão: um jogo cooperativo,
em que o jogador vai convidando as pessoas para “dar um abraço pela paz”
Livro Londrina Pazeando 2020
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em torno de um lago. Durante o percurso, além de caminhar, o jogador pode
beber água, ajudar a limpar a estrada, cuidar do ambiente e das pessoas
à sua volta. Com o olhar na Sustentabilidade Planetária e na mudança de
modo de vida e comportamento, o jogo convida, sem perder a emoção de
um videogame, as pessoas jogadoras a pensarem em uma Cultura de Paz.
Não ocorrem “as cenas de violência” tão comuns e “banalizadas” pela cultura
atual - a nossa cultura de violência. Ao final, um grande grupo de pessoas se
encontra para o grande abraço no lago, um símbolo de união, desejo coletivo
de construção de uma Cultura de Paz, cooperação e mudança de atitude
perante a resolução dos conflitos complexos da modernidade.
 http://londrinapazeando.org.br/jogos/

JOGO APP e Computadores
 http://www.londrinapazeando.org.br/jogopazeando/index.html

 https://prezi.com/lw3gaffz55v-/10-abraco-no-lago-pela-paz-empresas/?utm_
campaign=share&utm_medium=copy
24
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Leis Municipais para criar uma Política Pública em Prol da
Construção de uma Cultura de Paz

 http://londrinapazeando.org.br/leis/

• LEI nº 8.437 de 26 de julho de 2001 cria a semana municipal da paz
• LEI n° 8.891 10 de setembro de 2002 cria dentro da semana municipal de
paz o dia municipal da paz
• LEI nº 9.007 de 20 de dezembro de 2002 dá o Título de Utilidade Pública
do Movimento Pela Paz e Não-Violência
• LEI n° 9.188 de 03 de outubro de 2003 Regula a comercialização de
armas de brinquedos e a criação do SELO em 15 de setembro de 2011
• LEI n° 6.712 de 19 de abril de 2004 cria a Semana Estadual da Paz
• LEI nº 10.388 de 19 de dezembro de 2007 cria o COMPAZ
• LEI n° 10910 de 29 de abril de 2010 Inclui rede municipal educação
na proposta curricular os conteúdos de Qualidade de Vida com Amor
Exigente.
• LEI nº 11.289, de 12 de agosto de 2011 autoriza repasse de recursos para
organizar Semana Municipal da Paz
• LEI nº 12.467, de 6 de dezembro de 2016 Cria o Programa Municipal de
Práticas Restaurativas
• LEI n° 12530 de 12 de julho de 2017 Inclui no Calendário de
Comemorações Oficiais do Município a Semana da Criança e do
Adolescente
• LEI nº 12.624, de 13 de dezembro de 2017 Passa a fazer parte do
Calendário a Semana da Justiça Restaurativa
• LEI n° 12988 de 20 de dezembro 2019 Institui o Programa Mediação
Escolar e Comunitária, na Rede Municipal de Ensino de Londrina, e o
professor mediador
** VEJA também no Estado do Paraná o ConPaz Conselho Parlamentar pela Cultura da Paz
Livro Londrina Pazeando 2020
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Semana Municipal da Paz

CALENDÁRIO Mapa da ano
 http://londrinapazeando.org.br/agenda-mapa-do-ano/

CALENDÁRIO da Semana da Paz
 http://londrinapazeando.org.br/20-semana-municipal-da-paz-de-londrina/

Exemplo de atividades nas nossas semanas municipais da paz em setembro,
que se inicia com o desfile cívico e abrange até o dia 12 outubro dia da criança.
Com foco maior nas atividades de 21 setembro dia Mundial da Paz segundo
ONU a 30 setembro de cada ano.
*Abaixo agenda 2019 atualizada para 2020 ... devido à Pandemia em 2020, muitos eventos
não puderam ser realizado, mas fica aqui registrado pois todos anos atualizamos as
versões dos eventos e realizamos.

19/setembro SÁBADO – manhã e tarde
Convite aos transeuntes para participarem no domingo do 12º Abraço no Lago pela Paz
HORÁRIO: das 09 às 12h Organização: COMPAZ
LOCAL: Av Higienópolis (entre Sergipe e JK no evento um Dia sem Carro)
Movimento Mundial World Cleanup Day (Limpeza do Lago) Organizado em 2018 pela
JCI Londrina – http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1161 AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO 19/set

20/setembro DOMINGO – manhã
12º ABRAÇO NO LAGO e assim abraçar nossa cidade , nossa comunidade,
*A Rádio Paiquerê 91,7 vai transmitir o Abraço no Lago AO VIVO!
veja mais em: http://londrinapazeando.org.br/abraco-no-lago/
20º Caminhada pela Paz e Não-Violência
Local: Lago Igapó 2 (Av. Maringá com Prof. Joaquim de Mattos Barreto – aterro do Igapó 2
Horário: 08:45h -09:45 h cantos – 10h-10:30h abraço 10:30 -11h caminhada
Coordenação: COMPAZ
veja vídeo no Cidades e Soluções (Globo News https://bit.ly/3ee8de0 )

26

Livro Londrina Pazeando 2020

6ª Caminha da pela Paz das Religiões GDIL (a confirmar)
GDIL Grupo de Diálogo Inter Religioso de Londrina – Religiões Unidas pela Paz, com
uma iniciativa da AML Associação Médica de Londrina de se construir um Dialogo Inter
Religioso.
6ª CAMINHADA PELA PAZ Concentração ás 08:45h SAIDA do ponto “38” às 09:15h.
Uma volta no lago – Roteiro Saída em direção à Higienópolis – Paiquerê – Hospital do
Coração – Av. Airton Sena e volta ao ponto “38” e participam do 11º Abraço no Lago.
Os colaboradores da Triunfo – Econorte, participantes do programa de voluntariado
coorporativo do grupo – CIRANDA DO BEM, estarão participando do 12º Abraço no
Lago pela Paz, levando o ônibus da “Cidadania nas Estradas” e realizando uma ação
de Educação Socioambiental, com apresentação de vídeo relacionado à temática da
Sustentabilidade, e também, a distribuição de squeezes do “Ciranda do Bem e outros
materiais sobre o tema, com o objetivo de conscientizar população sobre a importância do
assunto.

21/setembro SEGUNDA tarde
ATO CÍVICO: Entrega do 18º Livro Londrina Pazeando, Local: Centro Cívico de Londrina
– Praça dos Três Poderes/ Faculdade Inesul (entrada pela Av. Duque de Caxias, 1.290 – no
auditório).
Horário: 14h Apresentação Artística: Responsável Charleston 9.9995-8939 e Leozita
Secretaria Municipal de Educação com 3375-0113 (Luciani/ Francielle Barrinuevo
Zambon) edugab@londrina.pr.gov.br e
NRE Núcleo Regional de Educação Prof. Maria Elena Melchiades Salvadego de Souza
Lima 3371 1341 mariaelena@seed.pr.gov.br e
SINEPE – Sindicato das Escolas Particulares de Londrina Marcia 3342-1990 sinepe.
eventos@sercomtel.com.br
**escolas levar suas bandeiras, banners e ou faixas – vamos nos manifestar pela Paz !!!

Semana Nacional de Trânsito – Campanha em Londrina setembro 2020 – vamos participar
com a programação da CMTU “Década Mundial de Ações para a Segurança no
trânsito – 2011/2020: Eu sou + 1 por um trânsito + seguro”. COMPAZ (Conselho
Municipal de Cultura de Paz), juntos com outras instituições de Londrina e também a CMTU
apoiam a “CAMPANHA PÉ NA FAIXA”. Educar para a Paz é Educar para valores humanos,
valorizar a vida e as pessoas é Cultura de Paz PARTICIPE!

22/setembro TERÇA DE NOITE (1)
Fake News é o assunto do 13º Fórum Mídia de Paz (tema em 2019)
Jornalistas, pesquisadores e professores, de diferentes áreas, vão falar sobre as
interferências das notícias falsas e deturpadas na sociedade brasileira atual
DATA: 22/set TERÇA
LOCAL: UEL Sala 683 – CECA
HORÁRIO: das 19:30 h
VEJA DETALHADA ESTA PROGRAMAÇÃO: http://londrinapazeando.org.br/fake-news-eo-assunto-do-12o-forum-midia-de-paz/
VEJA REPORTAGEM TV UEL de 2018: https://www.youtube.com/watch?v=4zKzL5bvt9I&t=19s
Contatos para este evento: Andrea Monclear – ALEA Comunicação 99101-1080
Reinaldo Zanardi – UNOPAR 99991-6939
Luis Claudio Galhardi – Londrina Pazeando 99996-1283
Emerson Dias 43.98827-4933 Bruno Cardial 99901-3101
Silvia Liberatóre 9.9915-9339
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08 a 30 setembro MURAL MÓVEL DA PAZ 2020
O Mural Móvel estará itinerante nos eventos do COMPAZ (de 08 até 30 setembro/2020)
TODOS poderão interagindo e tirando fotos e convidando outros a vivenciarem a 20°
Semana Municipal de Cultura de Paz. É como um cartão postal de Londrina que pode ser
enviado por e-mail para todo o mundo. A única cidade que tem há 20 anos no calendário da
cidade “uma semana municipal da paz”. VEJA MAIS SOBRE MURAL MÓVEL DA PAZ e o
Mural da Paz http://londrinapazeando.org.br/mural-da-paz/

23/setembro QUARTA NOITE
18º Noite de Autógrafos com escritores e desenhistas autores do Livro Londrina
Pazeando 2020
Pauta: Lançamento do livro Londrina Pazeando 2019
Local: Livraria Curitiba do Shopping Catuai
Horário: 19h às 21h
Contato neste evento Luis Claudio Galhardi COMPAZ/ PAZEANDO 99996-1283 paz@
londrinapazeando.org.br
Apresentação Artística: Responsável Luis Claudio 99996-1283
Secretaria Municipal de Educação
com 3375-0113 (Luciani/ Francielle Barrinuevo Zambon) edugab@londrina.pr.gov.br e
NRE Núcleo Regional de Educação
Prof. Maria Elena Melchiades Salvadego de Souza Lima 3371-1341 mariaelena@seed.
pr.gov.br e
SINEPE – Sindicato das Escolas Particulares de Londrina
Marcia 3342-1990 sinepe.eventos@sercomtel.com.br
VEJA COMO FOI EM 2019 https://www.youtube.com/watch?v=sawveiMHDQs&t=5s

24/setembro QUINTA Manhã e Tarde
25/setembro SEXTA Noite
PALESTRA com Prof Mario Sergio Cortella
TEMA: ÉTICA, INDIVÍDUO, SOCIEDADE E EMPRESA
LOCAL: Teatro Marista
HORÁRIO: 19:30

21 a 25/setembro de TERÇA a SEXTA
20º Caminhadas das Escolas de Londrina:
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cQrl17Tb7cw
Caminhadas:
22 set Terça Caminhadas com escolas da REGIÃO NORTE
23 set Quarta Caminhadas com escolas da REGIÃO SUL e RURAL
24 set Quinta Caminhadas com escolas da REGIÃO CENTRO
25 set Sexta Caminhadas com escolas da REGIÃO LESTE e OESTE
Local: ruas da cidade de Londrina
Horário: Horários variados Contatos neste evento :
Secretaria Municipal de Educação
com 3375-0113 (Luciani/ Carla) edugab@londrina.pr.gov.br e
NRE Núcleo Regional de Educação
Prof. Maria Elena Melchiades Salvadego de Souza Lima 3371-1341 mariaelena@seed.
pr.gov.br e
SINEPE – Sindicato das Escolas Particulares de Londrina
Marcia 3342-1990 sinepe.eventos@sercomtel.com.br
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22 a 25/setembro de SEGUNDA A SEXTA
20º Exposição dos textos e desenhos dos alunos autores do Livro Londrina Pazeando A
Diretoria de Bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com o COMPAZ
realiza a Exposição sobre a “Semana da Paz”. Conta com desenhos, ilustrações, redações
e textos de alunos das escolas municipais, estaduais e particulares de Londrina sobre o
tema cultura da paz. Esta exposição estará presente nas bibliotecas municipais: Pedro
Viriato Parigot de Souza, Biblioteca Infantil, Biblioteca Eugênia Monfranati, Biblioteca
Ramal Vila Nova, Biblioteca Lupércio Luppi e Biblioteca do CEU, no período de 24 a 28 de
setembro. O evento é gratuito e aberto a toda população. Para informações: (43)33716500. Locais: Biblioteca Pública Municipal Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 413 – Centro.
Horário: de segunda à sexta-feira, das 07h30 às 19h00m
Biblioteca Infantil Endereço: Praça 1º de Maio, 110
Horário: de segunda à sexta-feira, das 09h00m às 17h0
Biblioteca Municipal “Eugênia Monfranati” Endereço: Avenida Guilherme de Almeida,
2260 – Ouro Branco Horário: de segunda à sexta-feira, das 08h00m às 17h00m.
Biblioteca Ramal Vila Nova: Rua Purus, 45, Bairro Vila Nova Horário: de segunda à
sexta-feira, das 08h00m às 14h00m.
Biblioteca Ramal Lupércio Luppi: Av. Av. Saul Elkind, 790 – Conj. Aquiles
Stenghel Horário: de segunda à sexta-feira, das 12h00m às 18h00m.
Biblioteca do CEU – Centro de Artes e Esportes Unificados: Rua Ângelo Gaiotto, s/n –
Jardim Santa Rita I
Horário: de segunda à sexta-feira, das 07h30m às 13h30m

NO MÊS DE OUTUBRO 10 SÁBADO
7º Manifesto pela Paz No dia 10 de outubro/ SÁBADO, realizaremos em conjunto com
o CMDCA Conselho Municipal da Criança e Adolescente o 7º MANIFESTO PELA PAZ e
pelo desarmamento infantil das 08 ás 12 horas no Cj Milton Gaveti na Rua Rafael Lamastra
(nº36) esquina com Rua Patagônia. Vamos na oportunidade DESTRUIR as armas de
brinquedo. A Cooperativa de reciclagem participara e levara o plástico para reciclagem.
10° ACAMPAZ
10/OUTUBRO – SÁBADO – Acampamento pela Cultura de Paz 2020
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: 10 e 11 de outubro 2020
Local: (em planejamento)
HORA: Sábado, dia 10 de outubro, das 13h30min às 17h30min.
Maiores informações: Charleston Luiz da Silva 9995-8939 mestrediz@hotmail.com http://
ongcaa.blogspot.com/
INSCRIÇÕES até o dia 21 setembro
VEJA VÍDEO – https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kwqb7ZL4LzY
10° ACAMPAZ
11/OUTUBRO – DOMINGO – Acampamento pela Cultura de Paz 2020
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Toda as Semanas são Semanas para trabalhar a Paz em
Londrina
O COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina tem 12 anos.
Com a Pandemia, estamos fazendo nossas reuniões semanais por Google
Meet, TODAS AS QUARTAS, das 9 às 10h30min. Nesta plataforma podemos
ter 250 pessoas participando da reunião e podemos gravar em vídeo.
Estamos como todo MUNDO “re-inventando” nossas ações que são, muitas
delas, “de rua”.
Estamos muito felizes com nossos ilustres convidados que têm VINDO
A LONDRINA, via internet, para partilhar com a gente caminhos para
Construção de uma Cultura de Paz
 http://londrinapazeando.org.br/toda-quarta-tem-teleconferencia-do-compaz/
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Gibis com Personagens
do Movimento, mostrando
como aprendemos fazendo.
baixe gratuitamente:
 http://londrinapazeando.org.br/gibis/

Através dos personagens, vamos
apresentando história do Movimento,
mostrando conceitos e propostas,
que foram realizadas em Londrina de forma inédita e inovadora, construindo
uma cultura local que se contrapõe ao paradigma dominante da cultura da
violência global. Com o título – A importância do diálogo na Construção
da Paz. Práticas e Justiça Restaurativa – Pazear é possível! queremos
mostrar que é possível e pode ser vivenciado pelos atores sociais agora.
Trazer dos dicionários o verbo PAZEAR (proporcionar a paz a harmonia
entre as pessoas) e colocar em ações. Convidar e mobilizar as pessoas a
pazearem, e ainda mostrar que – pazear é possível – Mesclar os personagens
desenhados, com as pessoas protagonistas realizando as ações na
cidade, tem a pretensão de impactar e fazer as pessoas refletirem sobre a
necessidade em um Mundo que busca sustentabilidade para continuidade
da Vida Humana no Planeta, de que “Não há um caminho para paz. A
paz é o caminho.” (A.J. Muste). O Movimento vê os conflitos atuais como
desafios, e se utiliza da metodologia da I.A.-Investigação Apreciativa, criada
nos Estados Unidos pelo cientista David Cooperrider, para interferir e atuar
nas grandes questões da complexidade moderna, e que são geradoras das
violências sistêmicas. Nesta história vamos mostrar os conceitos do que são
as Práticas e Justiça Restaurativa e como o Movimento
se envolveu com
o compromisso de ajudar a implementar a Justiça Restaurativa (Método Kay
Pranis) na cidade de Londrina.

*Reportagem na Escola MAF:
https://www.youtube.com/watch?v=R-PCcmPfnW0&t=5s
Livro Londrina Pazeando 2020
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Londrina Pazeando é membro Fundador da Rede Desarma
Brasil Trabalha pelo controle de armas e munições no Brasil.
Controle no comercio de Armas e Munições:
http://londrinapazeando.org.br/desarmamento/
100 motivos para entregar sua arma
1) O Brasil é a nação em que mais se mata e mais se morre por arma de
fogo do Planeta.
2) No Brasil, morrem por dia uma média de 108 pessoas e 53 ficam feridas
por arma de fogo.
3) A arma de fogo é a primeira causa de morte de homens jovens no Brasil.
4) 67% das mortes de homens entre 15 e 34 anos é causado por arma de
fogo.
5) O Brasil tem 2,8% da população mundial, mas responde por 7% dos
homicídios com arma de fogo em todo o mundo.
6) A cada ano são mais de 36 mil mortos a tiros. É uma pessoa a cada 15
minutos.
7) Arma de fogo mata mais que acidente de trânsito
8) No Brasil morre-se mais por arma de fogo (29,6%) do que por acidente
de trânsito (25,1%).
9) No Brasil a probabilidade é 2,5 mais altas de um jovem morrer por arma
de fogo (34%) do que num acidente de trânsito (14%).
Veja os outros 90 motivos aqui:
http://londrinapazeando.org.br/desarmamento/#tab-100motivosparaentregarsuaarma

REPORTAGEM MIX 2005 https://www.youtube.com/watch?v=gZjGq70QGW8
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Jogos de Paz – Jogo de Cards com 33 cartas
Em 2012 se junta ao grupo a “Justina”. Ela é uma
adolescente amiga exigente do Eupaziano e
Eduvidoso e o orgulho do Seo Pacífico, pois ela sabe
que não há paz com injustiças e falta de democracia.
Ela é bem feminina e muito linda, e se preocupa
como o belo e harmonioso. Ela é eco-antenada e se
sente uma protagonista neste processo de busca de
um mundo sustentável.
Jogos de Paz Para promover o diálogo sobre os
conceitos da paz e não-violência, integrando crianças
e adultos em uma brincadeira, a ONG Londrina
Pazeando lançou, em 2006, o Jogos de Paz. São 33
cards, com 10 biografias de pacifistas, combinados
em uma atividade pedagógica de educação para Paz
inédita no Brasil. Vence o jogo quem terminar com
o maior número de cartas, mas uma regra básica é
que o vencedor, no final, agradeça os colegas pela oportunidade de jogar
e vencer a partida, pois tem consciência de que isso não seria possível se
estivesse sozinho. ”A regra número
10 do jogo também é fundamental,
pois afirma que todos terão vencido
a partida se tiverem cooperado para
resolver os pequenos conflitos”.
Além de brincar, o método do jogo
é fácil e bastante conhecido pelas
crianças, mas que o diferencial é que
ele também tem como objetivo que
os pais e os educadores participem
com as crianças. ”O desafio é que
além de jogar, as crianças virem a
carta e leiam a biografia do Gandhi,
por exemplo, e para isso é preciso
que os pais assumam o seu papel
de educadores, questionem, e não
deixem para a mídia essa função.”
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Livro Londrina Pazeando e realização de Noites de Autógrafos
 http://londrinapazeando.org.br/livro-londrina-pazeando/

Os Livros Londrina Pazeando 2020 são uma edição anual do Movimento
pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando, que é composto por um breve
relato da história do movimento mostrando os trabalhos que vem sendo
realizando ao longo destes anos de história. Consta do Livro Pazeando
os textos e desenhos de alunos, de pais e de professores das Escolas
Municipais, Estaduais e Particulares de Londrina e Região. Constam também
os relatos de como as escolas trabalharam esta seleção internamente,
visando socializar dinâmicas e métodos de trabalhos, e assim contribuir com
troca de experiência na produção dos textos e desenhos. (este anos devido
a pandemia diminuímos as varias categorias que constaram nas 17 edições
anteriores)
Iniciamos a partir de 2019 o Livro Londrina Pazeando VIRTUAL, que oportuniza
um link e uma página exclusiva para que todas as escolas apresentem sua
produção de textos e desenhos, sem a restrição da seleção, necessária ao
Livro Pazeando IMPRESSO, conforme regulamento publicado.

Noite de autógrafos
Todos os anos os participantes do livro Londrina Pazeando são convidados
para a “NOITE DE AUTÓGRAFOS” que acontece na Livraria Curitiba no
Shopping Catuai.

DOCUMENTÁRIO TAROBÁ https://www.youtube.com/watch?v=_LPkL9p88Z4
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Noite de Cultura de Paz, festival de música
CANAL DE MÚSICA & MÍDIA DE PAZ
https://www.youtube.com/channel/UCQzfDxa6ngYwqFFtIn9gOLA/videos
Mobilização de MUSICOS e
POETAS para produção de
MUSICAS e LETRAS para
evento que reúna diversos
ritmos musicais (forro, hap,
sertaneja, pop, rock, entre
outros) com o sentido de
promoção da Cultura de Paz
e Justiça Restaurativa, tendo
como referência aos ODS
-Objetivos d Desenvolvimento
Sustentável, que têm como
origem os ODM-Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ano de 2000) e sua relação com Cultura da
Paz, propiciando integração, crescimento e conscientização sobre as muitas
formas de melhorar o Mundo. Como diretrizes para as letras fazem parte
deste regulamento os seguintes textos encontrados no link:
 http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/unesco.

• Manifesto 2000
• Declaração sobre uma
Cultura de Paz, 13 de
setembro de 1999
• Campanha Global de
Educação para a Paz,
lançada em Haia em
1999
• Manifesto de Sevilha
• Conferência do Apelo de
Haia pela Paz, celebrada
nos dias 12 a 15 de maio de 1999
• Declaração Universal dos Direitos Humanos 10 de dezembro 1948
• Declaração de Princípios sobre a Tolerância aprovada pela Conferência
Geral da UNESCO em sua 28ª reunião Paris
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• Também temos referências de letras e melodias no link
 http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/audio

Festival Hip Hop: https://www.youtube.com/watch?v=EELjjoKu2_0
Vídeo Clip Londrina Pazeando: https://www.youtube.com/watch?v=wCSL4mGuAcc
Vídeo Clip 20 Anos: https://www.youtube.com/watch?v=H1w8ld8vFWM&t=44s

Embaixadores de Paz
Convite do Embaixador “Gugu”:
 https://www.youtube.com/watch?v=cd5B5Q_lPwU&t=13s
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Realizado sempre em março de cada ano, os Embaixadores aGENTES da
Paz é um dos programas do Movimento Pela Paz e Não-Violência de Londrina,
organizado pelo Clube Aventureiros do Amanhecer, que reúne alunos de 5º
ano que estão cursando as Escolas Municipais, (são mais de 6.000 alunos
na cidade). A seleção é realizada através do preenchimento de 2 pranchas,
uma tem um caça palavras e a outra é para desenhar e colorir. Assim todos
podem participar da seleção. Os alunos selecionados são convidados para
irem numa tarde a um local de recreação. Nesta tarde eles brincam, lancham,
recebem brindes, realizam o abraço pela paz, assistem uma palestra, junto
com os professores que os acompanham, com explicações do Programa,
orientações sobre a Política Pública de restrição a armas de brinquedo pela
lojas de Londrina, e são empossados como os EMBAIXADORES DA PAZ e
recebem uma carteirinha. O título lhes dá atribuição de levar aos colegas de
turma e de toda a Escola que frequenta, a mensagem da Construção de uma
Cultura de Paz. Recebem o convite para todos sábados participarem das
atividades da ONG Clube Aventureiros do Amanhecer, que realiza atividades
de campismo e educação ambiental, sempre de forma lúdica, todos os
sábados.
Também são convidados a participarem do ACAMPAZ que é o Acampamento
da Paz em outubro, que é uma das atividades da Semana da Paz, ou seja
se comprometem com o documento DOSSIÊ EMBAIXADORES DA PAZ,
onde são convidados durante o ano a participarem de outras atividades que
o movimento realiza publicamente, é lógico, sempre com o compromisso
de divulgar e convidar seus colegas de Escola. Os professores dos alunos
selecionados, que acompanham todo processo, e apoiam os alunos em
sua “missão”, concorrem a um prêmio (vale compras) e são também
homenageados no dia deste evento. Os patrocinadores ajudam com o
lanche, brindes, vale compras, material didático etc. e tal.
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9º ACAMPAZ Acampamento pela Paz
Vídeo ACAMPAZ https://www.youtube.com/watch?v=5wmKQR68Obg
Uma iniciativa do CAA – Clube Aventureiros do Amanhecer, traz sempre a
reflexão para os adolescentes a “Campanha Arma não é brinquedo – Dê Abraços”.
O 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 que proporcionam
a
Fraternidade e a Paz na busca do desenvolvimento de nossa sociedade.
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O Clube se reúne todos os sábados de manhã e uma vez por ano promove o
ACAMPAZ – Acampamento pela Paz.

Manifesto pela Paz com destruição de armas de brinquedo
REPORTAGEM TV TAROBÁ: http://londrinapazeando.org.br/6o-manifestopela-paz-desarmamento-infantil/
Os Manifestos pela Paz e pelo Desarmamento Infantil têm acontecido no Cj.
Milton Gavetti- Zona Norte. Dando prosseguimento sempre às Semana de
Paz, em outubro, aos sábados, 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 Associação dos Moradores do Conjunto Milton
Gavetti e com o apoio o Tio Paulão Festas e Eventos, realizamos a cada ano
estes Manifestos pela Paz e pelo Desarmamento Infantil.
Entre as atividades estão a destruição de armas de brinquedo, que são
entregues em escolas municipais durante o ano em campanhas de reflexão
sobre o brincar saudável. Quem faz a destruição são os membros do Exército
e da Polícia Militar que, tradicionalmente, são convidados e vêm ajudar.
Também temos alguns brinquedos como escorregador, pula-pula, pipoca e
lanchinho, para as crianças comemorarem seu dia/semana brincando… pois
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criança gosta mesmo é de brincar!

REPORTAGEM FOLHA DE LONDRINA

http://londrinapazeando.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Folha_de_Londrina_2019_12_set.pdf
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7º Abraço Grátis
Intervenção do Movimento
pela Paz e Não-Violência
na rua. A cada semestre
integrantes do Movimento
pela Paz e Não-Violência
(COMPAZ,
Movimento
Nós Podemos Londrina,
ONG Londrina Pazeando
e outros, realizam uma
intervenção na rua o
“ABRAÇO GRÁTIS”, já
estamos na sétima edição.
Cada participante do “abraço” leva um cartaz “escrito com sua própria
letra”, com os dizeres “Abraços Grátis”. A proposta é mostrar este cartaz
ao londrinense que estiver passando pela rua neste horário, e com sua
concordância... abraçá-lo.
Com o gesto, o movimento quer resgatar valores humanos como o
“cumprimentar” as pessoas na rua, “dar a mão”, abraçar, sorrir, balançar a
cabeça em cumprimento.
Atitudes simples, mas muito humanas e que nos dias atuais estão sendo
pouco “cultivadas” pelas pessoas, e que muitas vezes andam pelas calçadas
com desconfiança e medo do “outro transeunte”.

TRILHA DA PAZ E O DADO DE CULTURA DE PAZ
- Dado de Cultura de Paz, resgatando o Manifesto 2000 da ONU/Unesco
http://londrinapazeando.org.br/jogos/
O Dado da Cultura de Paz é mais uma ferramenta pedagógica que tem a
intenção de levar as crianças e os adultos a refletirem sobre a necessidade
de se comprometerem com a Construção de uma Cultura de Paz. Ele contém
os 6 conceitos do Compromisso Manifesto 2000 da ONU/UNESCO.
Nosso DADO, a princípio, é como uma “almofada” de sala, quadrada
(50x50cm) e de espuma com uma capa lavável, afinal somos todos “pés
vermelhos”.
A intenção é resgatar o Manifesto 2000 e o compromisso que ele traz, de que
as pessoas assumam vivenciar estas compromissos e princípios. O dado é
utilizado nos eventos do Movimento ao longo do ano, e também pretende
inspirar as Escolas Públicas e Particulares à produção e pedagogização dos
princípios em sala de aulas.
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41

O design gráfico foi desenvolvido pela Escritório de Design da UEL,
coordenado pela Professora Paula Napo e suas alunas. O design foi
desenvolvido pela estagiária Ivana Raya e contou com intensa pesquisa
sobre o tema. A proposta de layout foi apresentada e aceita pelos membros
responsáveis pela produção do dado, Luis Claudio Galhardi (Pazeando),
Neusa Maria Rodrigues Napo (Caritas), Maria Aparecida Prandini Pereira
(Cidinha/ Nós do Poder Rosa e Presidente do COMPAZ).

- Jogo Trilha da Paz – Oficina de Empreendedorismo em Prol da Cultura de Paz,
que incorpora o Dado de Cultura de Paz. Disponível em material virtual no site
e impresso em gráfica
 http://londrinapazeando.org.br/jogos/#tab-jogotrilhadapaz-manifesto2000

O COMPAZ é membro integrante do Comitê da Justiça Restaurativa – Art.
7º O Comitê de Articulação de Práticas Restaurativas é o órgão superior
de planejamento do Programa Municipal de Práticas Restaurativas, sendo
responsável pela articulação, capacitação, acompanhamento, avaliação
e supervisão dos procedimentos restaurativos realizados no âmbito do
Município de Londrina – Lei nº 12.467, de 6 de dezembro de 2016
A Trilha da Paz é também uma Oficina de Empreendedorismo em Prol da
Cultura de Paz com metodologia e um material pedagógico, que tem objetivo
de contribuir com as Escolas Municipais na implementação da desta Lei
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Municipal.
JUSTIFICATIVA: O Movimento pela Paz e Não-Violência, Londrina Pazeando
e o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz integram e protagonizam
o Movimento em Prol da implementação do Método da Justiça Restaurativa
(JR) em Londrina, nas Escolas de Londrina.
Incentivamos e participamos de cursos de formação em JR, realizamos
centenas de círculos de construção de paz em diferentes lugares e diferentes
grupos, incluindo muitas escolas, com professores e com alunos, lançamos
os Livros Pazeando 2016, 2017, 2018 e 2019 com tema neste foco, que
chamou os alunos, pais e professores a pensarem na construção da cultura
de paz e na importância de fazer círculos de construção de paz, nas escolas
e em casa. Chamamos, junto com outras instituições, uma audiência pública,
discutimos com a Prefeitura, Câmara e Comunidade, e em 06 dezembro de
2016, a Lei 12.467 foi publicada no fim do Governo Municipal. Com o novo
Governo, no início de 2017, fomos a Secretaria de Educação e solicitamos
continuar a implementação da proposta da Lei nas Escolas Municipais, como
uma política pública, visando reduzir a violência escolar e na sociedade. De
forma geral, temos tido um avanço importante nas propostas sugeridas pelo
Comitê de JR criado com a Lei.
OBJETIVOS: Construção de um material pedagógico iconizado, capaz de
colaborar com professores, alunos e pais na Educação para a Cultura de Paz,
Cultura de Sustentabilidade, alinhado com as propostas da ONU/Unesco e
os ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis do Milênio.
Também é objetivo deste material simbolizar todos os esforços e ações do
Movimento pela Paz e Não-Violência, Londrina Pazeando, do COMPAZ
Conselho Municipal de Cultura de Paz e do Movimento em prol da Justiça
Restaurativa, que têm realizado em Londrina, materializado em forma de
JOGO e de um TOTEM DA PAZ, que pretende ser um novo ponto turístico
de Londrina.
- JOGAR a Trilha da Paz para Celular, PC, Tablet
 http://www.londrinapazeando.org.br/TrilhaDaPaz2.0/index.html
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- Inauguração em 2019 do Totem da Paz - Jogo Trilha da Paz emPlaca de 1,20 x
3m, mais os dois cubos de aço interativo com oficina, jogo, e jogo virtual.
 https://youtu.be/Ex6GrGvi3vg

- Parceria da Rede Internacional Living Peace, sendo um dos Dados, cubo de
aço do Totem da Paz, o dado da paz Living Peace.
 http://londrinapazeando.org.br/jogos/#tab-conheaolivingpeaceinternational

O Projeto Living Peace International é um percursor de educação para paz.
Baseia-se no lançamento do “Dado da paz” em cujas faces não existem
números, mas sim frases que ajudam a construir relacionamentos de paz
entre todos. Este dado é inspirado nos pontos da “arte de amar” que Chiara
Lubich havia proposto, sob forma de um dado, às crianças do Movimento dos
Focolares.
Este percurso também propõe o time out momento per la pace 80“Time-Out”:
todos os dias, ao meio dia, nos mais variados fusos horários, os participantes
são convidados a fazer um minuto de silêncio, oração ou reflexão pela paz.
Até hoje, mais de 1000 escolas e grupos estiveram envolvidos no projeto e
mais de 600 mil crianças, adolescentes e jovens ao redor do mundo foram
alcançados pelas suas iniciativas.
Living Peace trabalha no sentido de reforçar as colaborações e cooperar com
tantas outras iniciativas existentes no mundo para a construção de uma “rede”
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de paz que abrace toda a terra. De fato, Living Peace pode ser considerado
uma plataforma: são mais de 60 as organizações internacionais em sinergia
com o projeto, compartilhando iniciativas e ações de paz que são propostas
às respectivas redes. FONTE: http://livingpeaceinternational.org/br/

SELO “ARMA NÃO É BRINQUEDO”
Em parceria com Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Londrina inspiramos
a criação da mesma lei em outros Estados e em trâmite no Congresso para
criação de uma Lei Federal.
 http://londrinapazeando.org.br/arma-nao-e-brinquedo/

Fiscalização nas lojas para “Certificação”.
A cada ano é entregue o SELO “Arma não é Brinquedo.” Para novas lojas e
as lojas que fazem o pedido de renovação para o SELO, que tem validade
por 2 anos. Parabéns Londrina!
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 reúne na ACIL Associação Comercial e Industrial de Londrina
que é parceira da campanha desde o início, e de lá segue um roteiro de
visitas preestabelecido.
O objetivo é constatar que as lojas não estão vendendo armas de brinquedo,
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e reafirmarem a sua parceria com a campanha “ARMA NÃO É BRINQUEDO”.
Em 2020 será a 10° Entrega do SELO para os Lojistas, em cerimônia que
acontece na Câmara Municipal.
REPORTAGEM RICTV:
https://www.youtube.com/watch?v=zuY7eRJ9mRs&t=36s

A Campanha “Arma não é brinquedo” - Lei Municipal 9.188/2003
O Movimento pela Paz e não-violência Londrina Pazeando (2000), e o
COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz (2008), empenhados em
Educar para Paz, e não cooperar com a violência, em 2010 propõe aos
lojistas com apoio da ACIL Associação Comercial e Industrial de Londrina, da
Câmara, e da Prefeitura através de sua Secretaria de Fazenda (fiscalização)
fazer valer a Lei Municipal 9.188/2003, que propõe que as lojas que não
vendem armas de brinquedo recebam um SELO. Em 2011, a Lei é aprimorada
e é definido que arma de brinquedo é o brinquedo que imite uma arma de
fogo (cano, gatilho) e que dispare água, luzinha, barulhinho, espuminha e
chicletinho. Também é criado um selo para as lojas que cumprem a Lei e que
“solicitem” (através de requerimento) para Prefeitura e Câmara este SELO.
A Lei “reflexiva e educativa” tem hoje mais de 80 lojas com SELO que já
está em seu 9º ano. Temos desde pequenos bazares em bairros e redes
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nacionais e internacionais, são praticamente todas que vendem brinquedos
na cidade. Tem o apoio dos veículos de comunicação Programa “QUEM SE
IMPORTA” de mídia gratuita, de professores, educadores, pais, ou seja, uma
grande adesão (veja no facebook www.facebook.com/ArmaNaoEBrinquedo)
O COMPAZ quer que LONDRINA seja referência nacional, e que possamos
discutir uma Lei Federal que proíba no Brasil: 1- a fabricação, 2- a importação
e 3- a venda de armas de brinquedo.
Já inspiramos uma Lei semelhante no Distrito Federal (20/set/13), no Estado
de São Paulo (jan./14) e Rio de Janeiro (junho/2015) e temos no Congresso
Nacional a PL 2413/2015 em tramite pelo Dep. Marcelo Belinati, assinado
junto com a Dep. Erika Kokay, e também com o apoio do CONASP-Conselho
Nacional de Segurança Pública (dez/14) o trâmite no Paraná através de
proposta do Dep. Tercílio Turini. Além do aspecto educacional da Lei, temos
também o fato de que segundo Pesquisa Científica do Instituto Sou da Paz
(2012) 41% das armas utilizadas em crimes no Estado de São Paulo foram
de “brinquedos”.

QUEM SE IMPORTA – PARCERIA COM MÍDIA
 http://londrinapazeando.org.br/quem-se-importa-2/

Este termo de parceria entre o Movimento pela Paz e Não-Violência Londrina
Pazeando/COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz e os veículos
de comunicação (TVs Rádios, Jornais Impressos) e lojistas para veicular
gratuitamente 2 campanhas em 2015/2016/2017/2018/2019/2020, e que visa
dar publicidade AS EMPRESAS QUE SE IMPORTAM com a Construção de
uma Cultura de Paz em nosso Município.
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1) Campanha Arma não é Brinquedo
2) Abraço no Lago

12 Anos de história do Mídia de Paz ( 2008 – 2020)
 http://londrinapazeando.org.br/midia-de-paz/

O site Mídia de Paz Paraná é fruto de um trabalho coletivo e integrado de
várias instituições de Londrina interessadas em dar visibilidade a todas as
“boas práticas” e iniciativas de cidadãos, ONGs, universidades, faculdades,
programas governamentais, programas de responsabilidade social de
organizações empresariais, que contribuam para construção de uma Cultura
de Paz e Não-Violência em nossa sociedade.
Pretende-se que o site, ao longo do tempo, se torne um portal compondo um
grande banco de releases para os diversos veículos de comunicação locais
e regionais. É objetivo do projeto servir de inspiração para as pautas para a
imprensa de forma geral.
Se você tem um projeto para divulgar? Envie seu release e fotos para o
e-mail: editor@midiadepazparana.org.br

Remodelado em 2020 o site ganha um novo impulso
 https://www.midiadepazparana.org.br/

Fake News foi 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
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http://londrinapazeando.org.br/fake-news-e-o-assunto-do-12o-forum-midiade-paz/
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, reuniu 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 plataformas midiáticas.
O evento aconteceu na sala 683 – Auditório do CECA (Centro de Educação,
Comunicação e Artes), da UEL, a partir das 19h30min, e teve como
palestrantes três profissionais: o professor de Ciências da Computação,
Dr. Sylvio Barbon Junior, o advogado e também professor, Dr. Renato Lima
Barbosa, e a jornalista e consultora Erika Zanon. A coordenação foi mais
uma vez do professor Dr. Emerson Dias, do curso de Jornalismo da UEL.

DOCUMENTÁRIO: https://www.youtube.com/watch?v=4zKzL5bvt9I

10 Ano de Manifestos Paz no HU/UEL
Apoio e participação no HU/UEL nos 10 Anos de Manifestos Paz (2016)
lembrando a morte por bala perdida de uma Técnica de Enfermagem.
 http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/936
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REPORTAGEM TAROBÁ: https://www.youtube.com/watch?v=-A1lYDxgrC8
REPORTAGEM TAROBÁ: (maior) https://www.youtube.com/watch?v=axyOH65ogfE

Manifesto pela Paz reúne servidores e lideranças da
comunidade.
Dezenas de servidores participam do Manifesto pela Paz, realizado no
saguão do HU, sempre em março de cada ano.
No ano de 2014, a homenagem contou com a participação de Gislene Helena
Santos de Oliveira Rodrigues (Filha da Vilma, mais conhecida como Yá
Mukumby) morta há sete meses por agressão por arma branca. Também
participaram familiares da servidora do HU, Suely de Souza (vítima de bala
perdida) e o pai da Amanda Rossi, sr. Luiz Rossi que morreu assassinada.
Nos depoimentos, era fácil enxergar o sofrimento de cada um nas lágrimas
e nas palavras.
O presidente da ONG Londrina Pazeando Luis Claudio Galhardi e diretor
do COMPAZ-Conselho Municipal de Cultura de Paz disse que 44% das
armas usadas em assaltos (em São Paulo 2012 Instituto Sou da Paz), são
de brinquedo. “Não podemos achar que brincar com arma (de brinquedo)
é uma coisa normal, não devemos incentivar as crianças a fazerem isto”,
afirmou. E ainda relatou que a Lei de Londrina que proíbe a venda de armas
de brinquedo inspirou o Distrito Federal e o Estado de São Paulo que criaram
Leis semelhantes recentemente.
Margarida Carvalho, superintendente do HU, mostrou os números da
violência que chegam ao HU. Segundo ela, de fevereiro de 2012 a março de
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2013, 295 pessoas foram vítimas de acidentes que poderiam ter sido evitados
e, destas, 17 morreram por bala perdida, arma branca ou agressão e nos
12 meses seguintes, o número subiu para 321 casos, sendo que destes 14
pacientes foram a óbito. “Ainda precisamos lutar para reduzir esses números”,
conclamou a médica lembrando que teve um tio vítima de bala perdida.
As crianças do Centro de Educação Infantil do HU, se apresentaram com a
música “Diga Sim à Paz”, da cantora Eliana e fizeram uma exposição com
desenhos sobre o mesmo tema, emocionando quem estava presente.
Para encerrar o pastor Vanderlei Frari fez uma bênção e orou pelos presentes
e vítimas da violência. Na programação consta ainda a Missa da Paz, a ser
realizada dia 2 de abril, às 12 horas, na Capela do HU. A reitoria da UEL foi
representada pela diretora do CCS, Aparecida de Lourdes Perim.

O Pazeando é membro fundador do GDIL Grupo de Diálogo
Inter Religioso
Ajudamos a criar e participamos do GDIL Grupo de Diálogo Inter Religioso
de Londrina, que se reúne a cada dois meses na Associação Médica de
Londrina, estamos em 2020 no 5º ANO DO GDIL.
 https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/albums/72157665035876786

História Londrinense: Religiões Unidas pela Paz em Londrina
A Associação Médica de Londrina AML, preocupada com o distanciamento
entre as pessoas, com o crescente pensamento individualista de muitas
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pessoas, com o aumento da agressividade, com a corrupção crescente
(individualismo), e com a falta de moral, promoveu uma reunião com as
entidades religiosas de Londrina, para propor a realização de “Um Dia pela
Paz”. Um dia que celebre a união entre as pessoas, e que seja marcado
pela valorização da moral, pelo fim da corrupção. Com a participação
do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz e a OSC Londrina
Pazeando, instituições que trabalham pela Construção da Cultura de Paz,
convidaram as religiões. Assim, no dia 23 de junho de 2015, estavam
presentes muitos líderes de várias religiões de Londrina em um diálogo interreligioso. A Proposta de união pelos pontos em comum, principalmente a
PAZ. Foi proposto que o diálogo continue, e que fosse criado um “Fórum
Permanente de Diálogo Inter-Religioso”. Também se tirou que no dia 02 de
agosto (domingo) cada religião trabalhasse com o “Tema Paz em Londrina”
e em uma próxima reunião, marcada para o dia 04 de agosto, e que fosse
feita uma avaliação das ações nas igrejas e outros locais religiosos. Neste
dia foi proposto uma Caminhada pela Paz. Foi pensada, “talvez” terminando
no horário do 7º Abraço no Lago (20/setembro). A grande conclusão foi a de
que existe uma necessidade de estabelecer um canal de diálogo entre as
religiões, e que neste diálogo possamos através do respeito a diversidade de
pensamentos construirmos juntos uma Cultura de Paz em nossa comunidade.
Uma agenda de encontro a cada 2 meses é realizada na sede da AML. As
religiões têm apresentado quais são suas propostas. Tem sido um momento
de partilha e de conhecimento mútuo entre os que participam. * A partir de
2019 iniciamos um rodízio de local, sendo de 2 em 2 meses uma das igrejas
(sede e ou templos) de cada um dos participantes do grupo. Realização
nos janeiros de cada ano do Londrina Religiões Unidas pela Paz e em
Prol da Tolerância Religiosa. Celebração do “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.

52

Livro Londrina Pazeando 2020

 https://www.youtube.com/watch?v=R8mvsF7i5qQ&t=12s

Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência
 http://londrinapazeando.org.br/2-marcha-mundial-pela-paz-e-nao-violencia/

Participamos da 1° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência em 2009 e
da 2° Marcha em 2019, ou seja, 10 anos depois, em parceria internacional
com Mundo sem Guerras e Mundo Sem Armas.
Começando em Madri na Espanha no dia 2 de Outubro de 2019, data que
comemora o nascimento de Gandhi e que foi declarada pelas Nações
Unidas “Dia Internacional da Não-Violência”, a marcha dará a volta no Globo
percorrendo os seis continentes, finalizando novamente em Madri no dia 8
de Março de 2020, promovendo a educação da não-violência e liderando os
movimentos que em todo o mundo defendem e promovem a democracia,
a justiça social e ambiental; a igualdade entre os gêneros, a solidariedade
entre povos e a sustentabilidade da vida no planeta. Uma Marcha que busca
viabilizar e empoderar a esses movimentos, comunidades e organizações,
em uma convergência global de esforços em prol dos seguintes objetivos:
• Levantar um grande clamor mundial desse “nós, os povos”, com o que
tão lucidamente se inicia a Carta das Nações Unidas, para uma rápida
implementação prática do Tratado de Proibição de Armas Nucleares, que
permita liberar os recursos destinados hoje à destruição, para resolver
necessidades básicas da humanidade.
• Assumir um Plano de Erradicação da Fome, em consonância com os
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ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), que disponha dos
fundos necessários para que seja efetivo.
• Ativar um Plano de Medidas Urgentes contra todo tipo de supremacia,
racismo, segregação e perseguição por sexo, raça, nacionalidade ou
religião.
• Promover uma Carta Democrática de Cidadania Global, que
complemente a Declaração de Direitos Humanos (Civis, políticos e
socioeconômicos).
• Incorporar a Carta da Terra a “Agenda Internacional” dos ODS, para
fazer frente de forma eficaz a mudança climática e demais frentes de
insustentabilidade ambiental.
• Refundar as Nações Unidas, dando participação a sociedade civil,
democratizando o Conselho de Segurança para transformá-lo em
um autêntico Conselho Mundial de Paz, e criando um Conselho de
Segurança Ambiental e Econômico, de forma que se reforcem as
cinco prioridades das Nações Unidas: alimentação, água, saúde, meio
ambiente e educação.
• Promover alianças de movimentos, partidos e ONGs, para transitar desde
a cultura de imposição, violência e guerra a uma cultura de paz, nãoviolência, diálogo e solidariedade, em cada localidade, país e região,
desde a perspectiva global que oferece esta Marcha Mundial.

 https://www.youtube.com/watch?v=Y9i5dFmcB8c
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Manchete Internacional: https://theworldmarch.org/londrina-educa-para-paz/
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Participação na organização das Festa das Nações
Lusófonas de Londrina
 http://londrinapazeando.org.br/4a-abraco-pela-paz-da-festa-das-nacoes/

Museu Histórico recebe 4° 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.
Para a conselheira do Compaz e representante do Elos Clube, Leozita Baggio
Vieira, este evento busca defender e promover a compreensão entre os
povos, a defesa das tradições e da cultura luso brasileira e a defesa da língua
portuguesa e do humanismo lusíada em todos os cantos do mundo. “Este é
um evento cultural, que passa conhecimento para as pessoas, pois muitas
acreditam que somente Brasil e Portugal são países lusófonos, quando na
realidade existem nove”, contou.
Nações lusófonas são aquelas que compartilham o português como língua
mãe, além de partilhar traços da cultura portuguesa. No evento, serão
celebrados os países Brasil, Portugal, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe,
Moçambique, Cabo Verde, Angola, Timor Leste, Guiné Equatorial e Macau,
que é uma região administrativa da China.
Programação – Dentre as atividades propostas o evento trará aspectos
geográficos, culturais e gastronômicos para os participantes. Em parceria
com o departamento de letras da Universidade Estadual de Londrina (UEL),
será exibido uma exposição de literatura portuguesa por meio de vídeos,
poesias e ações linguísticas participativas.
Durante o decorrer da festa, as apresentações artísticas serão: espetáculos
musicais, como “Noturnos de Chopin” e o “Sarau da Madragora”; apresentação
das entidades e países lusófonos; performances de danças; grupo de taiko;
concerto da banda Stella Raiser; e apresentação de lendas e mitos de origem
africana.
Outras atividades irão envolver o artesanato como oficinas de kirigami,
biscuit e pintura de mandalas. Dentro da parte de gastronomia, os visitantes
poderão conhecer um pouco mais sobre as comidas dos países lusófonos,
como pastel de Belém, bolinho angolano e bolinho de bacalhau, além de
clássicos brasileiros como espetinho e coxinha.
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Além da Festa das Nações, o evento contará também com o 4ª Abraço
pela Paz da Festa das Nações Lusófonas, às 11h. Segundo o membro da
Compaz, Luis Claudio Galhardi, esta será a quarta realização do abraço
dentro da programação da festa. “É um momento muito bacana, onde nós
fazemos a roda, que é o abraço, e nosso grito de paz junto às bandeiras dos
países”, relatou.
A festa também vai contar com o 2ª Encontro Distrital Lusófono de Escoteiros.
Segundo o coordenador da Seção Escoteira Autônoma do Ar Órion 352
Paraná, Gustavo Marconi, o Elos e a Órion perceberam que trabalhavam
com o aspecto lusófono em suas atividades e disso surgiu a festa, que para
os escoteiros é uma forma de integração que permite às crianças alcançarem
a insígnia da lusofonia. “Por meio desse evento, eles precisam conhecer
aspectos culturais, gastronômicos, vestimentas, entre outros. Além disso, a
festa facilita o encontro de outros escoteiros lusófonos”, relatou.
O evento é coordenado pelo Elos Clube de Londrina e pela Seção Escoteira
Autônoma do Ar Órion 352 Paraná, e é uma realização do Lions International,
Grupo Escoteiro Verde Vale, Desbravadores, Aventureiros do Amanhecer,
Rotary Club de Londrina Sul, Londrina Pazeando, Conselho Municipal de
Cultura de Paz (Compaz), Associação dos Amigos do Museu Histórico
de Londrina (ASAM), Universidade Estadual de Londrina (UEL) e Museu
Histórico de Londrina.
Para a imprensa: outras informações podem ser obtidas com a conselheira
do COMPAZ e representante do Elos Clube, Leozita Baggio Vieira telefone
disponível no N.Com (prefeitura) pelo 3372-4013.
REPORTAGEM DA RPC TV: https://www.youtube.com/watch?v=KIdDjTwA6Eo
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 http://londrinapazeando.org.br/historia-20-anos-pazeando-em-londrina/
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O Movimento Pela Paz e Não-Violência – Londrina Pazeando, foi
convidados pelo o Curso da FORTIS/PR que possui 8 Módulos,
através da Coordenação geral do Curso da Fortis EAD que está sob a
responsabilidade do Chefe do Departamento de Justiça da Secretaria de
Estado da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF, Coordenador Geral da
Fortis, é da Tatiani Macarini, Assistente Social da SEJUF e de Cineiva
Campoli Tono, Assessora Técnica do Departamento de Justiça da
SEJUF. O convite foi para relatarmos os 20 anos do Londrina Pazeando.
Assim produzimos estes 6 vídeos e este texto/roteiro dos vídeos, que estão
nesta Play List no YouTube FORTIS 20 Anos Pazeando
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLnuOS5iWmfyOwnJt9nMBZ9pHqP9cTm-Sl

O texto/roteiro dos vídeos estão em um PDF que você pode abrir na web ou
baixar.
 http://londrinapazeando.org.br/historia-20-anos-pazeando-em-londrina/

I Curso “Formação para o Sistema de Garantia de Direitos da Criança
e do Adolescente” Curso da Força Tarefa Infância Segura do Paraná –
FORTIS/PR 20 ANOS PAZEANDO
“Criar referenciais não-violentos. Trata-se de ajudar as pessoas a se moverem
no paradigma da cultura de paz, criando e organizando referenciais que se
regulam por este mesmo paradigma, mudando a antigo ditado da paz (“se
queres a paz, prepara-te para a guerra”) para “se queres a paz, prepara-te
para a paz”. Haia
VÍDEO PARTE 01
Contexto a criação do Londrina Pazeando
Declaração sobre uma Cultura de Paz sobe Cultura de Paz
Conferencia Apleo de Haia pela Paz
Campanha Global de Educação para a Paz
ODM Objetivo de Desenvolvimento do Milênio
Nós Podemos Paraná e Nós Podemos Londrina
Manifesto 2000
Alguns Reconhecimentos do Pazeando
Nasce em 2000 o Londrina Pazeando Missão, Visão e Valores
VÍDEO PARTE 02
Algumas das Políticas Públicas
Realizações do Movimento Pela Paz até 2019, onde o COMPAZ é o grande
articulador com todas as instituições que o compõe.
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Cursos de Educação para Paz
As Empresas Amigas da Cultura de Paz?
Abraço no Lago pela Paz
Abraços Regionais em Londrina.
App Jogo Pazeando – Abraçando o Lago
VÍDEO PARTE 03
Leis Municipais
Leis Municipais para criar uma Política Pública em Prol da Construção de
uma Cultura de Paz
Semana Municipal da Paz
Calendário Mapa do ano
Calendário as Semana da Paz
Toda as Semana são Semanas para trabalhar a para a Paz em Londrina
Gibis com Personagens do Movimento, mostrando como aprendemos
fazendo.
Londrina Pazeando é membro Fundador da Rede Desarma Brasil
Jogos de Paz – Jogo de Cards com 33 cartas
VÍDEO PARTE 04
Vamos nominando os eventos e contando os anos
18°Livro Londrina Pazeando
18°Noites de Autógrafos
13°Noite de Cultura de Paz, Festival de Música
8°Embaixadores de Paz
9º ACAMPAZ Acampamento pela Paz
5°Manifesto pela Paz com destruição de armas de brinquedo
7º Abraço Grátis
VÍDEO PARTE 05
Materiais Pedagógicos alinhado com Movimento
Trilha da Paz
Dado de Cultura de Paz
Jogo Trilha da Paz – Oficina de Empreendedorismo em Prol da Cultura de
Paz,
O COMPAZ é membro integrante do Comitê da Justiça Restaurativa
Jogar a Trilha da Paz no material impresso ou para Celular, PC, Tablet
Totem da Paz – Jogo Trilha da Paz – Ponto Turístico – símbolo da Paz de
Londrina
Parceria com o Living Peace International
SELO “Arma não é Brinquedo” parceria viva com Prefeitura e Câmara
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Municipal
Quem se importa – parceria com a grande mídia
12 Anos de história do Mídia de Paz (2008 – 2020)
VÍDEO PARTE 06
Alinhado com outras iniciativas da comunidade
10 Ano de Manifestos Paz no HU/UEL
O Pazeando é membro fundador do GDIL Grupo de Diálogo Inter Religioso
Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência
Participação na organização das Festa das Nações Lusófonas de Londrina
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COLETÂNEA
2020

ESCOLAS MUNICIPAIS
TEXTOS DOS ALUNOS

Escola Municipal Jadir Dutra de Souza
Endereço: Rua Reinaldo Benis, 34, Bairro Patrimônio Selva - CEP 86.108.990
Fone: 43 3375-0299
WhatsApp: 43 3375-0299
Diretora: Celia Marcia Rossi de Faria
E-mail da escola: jadir.dutra@londrina.pr.gov.br

Professora coordenadora dos trabalhos: Lucélia Gouveia
Fone/WhatsApp: 43 99823 0578
E-mail: luceliaf345@gmail.com


A Paz é Você Que Faz
Ao jogar o jogo da Trilha da Paz com a minha família percebi que a paz
começa a partir de mim. Jogando este jogo aprendi que devemos respeitar
uns aos outros, porque cada pessoa é única: tem sua religião, sua condição
financeira, seu time de futebol preferido, sua comida preferida e seu modo
de pensar, entre outros.
Ao respeitar as diferenças e me colocando no lugar do outro estarei
contribuindo para que a paz exista e, assim que acabar a quarentena quero
visitar o Totem da Paz com a minha família.
O Londrina pazeando, nesses 20 anos, ajudou para a contribuição de uma
Cultura de Paz e não violência no município de Londrina, através de atividades
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educativas que fazem com que as crianças aprendam a importância da paz
em sua vida e na sociedade onde vivem.
Gabriel Gardini Ângelo
10 anos
5º ano

Queremos Paz
Na trilha da paz, eu pude perceber que a paz é um exemplo de amor ao
mundo e aos amigos, para termos paz precisamos cuidar uns dos outros,
amar os animais, respeitar a natureza, ter diálogo com o próximo; agindo
assim podemos mudar o mundo para um lugar agradável para viver. Se todos
tivessem paz, como pude aprender no jogo, o mundo seria bem melhor.
Para termos um mundo melhor precisamos de paz, esta harmonia começa por
nós onde devemos compartilhá-la para todos os cantos e, assim criarmos um
mundo melhor para vivermos. Este ensinamento foi espalhado pelo Londrina
Pazeando nestes 20 anos de movimento. Pois vivemos em um mundo muito
bonito, mas em alguns lugares existem muita poluição, rios muitos sujos;
bem nos lugares onde peixes e criaturas aquáticas vivem. As florestas estão
sendo desmatadas, onde as plantas e os animais sofrem extinção.
No mundo também acontece violência, as armas causam agressão e isso
não é legal, pois pode machucar muito, mesmo que for usada para o bem
ou para o mal. Sendo assim, “arma não é brinquedo” nas mãos das pessoas
e, em especial, nas mãos das crianças. Diante disso vemos a importância
desse movimento para a cidade de Londrina, do Paraná e do Brasil.
Maria Vitória Uhlmann Barbosa
10 anos
4º ano

Pazeando Por Aí
Jogando a Trilha da Paz eu pude aprender o quanto é importante jogarmos
o lixo do chão nas lixeiras, a sermos solidários alimentando os animais de
rua, aprendi que a comunicação é fundamental para o desenvolvimento da
empatia com os amigos e colegas e também aprendi sobre a importância de
bebermos água para termos saúde.
Quando essa pandemia acabar, gostaria muito de visitar o Totem da Paz, que
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foi construído para contribuir com a implementação das práticas restaurativas
nas escolas e a ensinar a todos, através do brincar, a praticar a paz e não a
violência.
Foi importante o Londrina Pazeando, nestes 20 anos, porque vem
desenvolvendo um trabalho de instituir as práticas de paz e não violência
na comunidade londrinense e outras regiões. Este movimento realiza
projetos maravilhosos dentro do âmbito escolar, onde muitas crianças são
beneficiadas com esses projetos.
Juntos como Movimento Londrina Pazeando podemos espalhar a paz e a
harmonia por todos os cantos, pois com a Paz, teremos uma vida melhor
neste Planeta tão lindo que é a Terra.
Laiany Gabriely Aparecida de Oliveira
11 anos
5º ano

Escola Municipal Nina Gardemann
Endereço: Rua Dragem Feld, 73, Jardim Tóquio CEP 86063-310
Fone: 43.3375 0153
Diretora: Tania Maria Terra Machado
E-mail da escola: nina.gardemann@escolas.londrina.pr.gov.br

Professora coordenadora dos trabalhos: Rosane Girotto Fernandes de Oliveira
Fone: 43.3375 0153
WhatsApp: 43 99138 0059
E-mail: rofgirotto@gmail.com


Londrina Pazeando
Todos nós temos os nossos direitos e deveres e temos que respeitar a todos,
não importa a religião ou cor. As pessoas têm que viver em união sem brigar
ou sem discussões diariamente.
Todo mundo sempre fica em união com o Londrina Pazeando. Esse projeto é
muito legal, principalmente para unir as pessoas, mas esse ano por conta do
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COVID-19 tivemos que ficar afastados uns dos outros, está sendo difícil, mas
quando essa pandemia acabar daremos um abraço uns nos outros.
PAZEANDO COM LONDRINA É UMA FELICIDADE!
Lara Vitória de Souza Santos
Idade 11 anos
5º ano

Trilha da paz
Quando joguei a Trilha da Paz eu me senti mais calma e tranquila e outras
coisas também. A paz é importante nas pessoas para não brigar e ter
discórdia.
Eu aprendi a ser mais calma, atenciosa e até mais obediente. É importante
o Londrina Pazear para manter o amor, caminho e não discórdia entre as
pessoas.
Isadora Beatriz Camilio da Silva
11 anos
5º ano

Pazeando Londrina 2020
Aprendi no Jogo da Paz que é muito importante estimular e desenvolver a
Paz, principalmente com as crianças.
Descobrimos que existem leis que proíbem a venda de armas de brinquedos,
isso é muito bom, assim as crianças não têm contato com arma, e pessoas
más não conseguem comprar para fazer assaltos.
O projeto Pazeando Londrina é muito legal, faz que a gente converse em
família sobre a importância de olhar para o próximo e fazer o bem para as
pessoas.
Lívia Ribeiro de Sousa
10 anos
4º ano
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Escola Municipal Professor Joaquim Pereira Mendes
Endereço: Rua Guilherme Farel, n. 1.000, Bairro Fazenda Gleba Palhano
CEP 86055-650
Fone: 43 3375 0050
WhatsApp: 43 98821 9779
Diretora: Valdirene Maria De Oliveira Guiraldelli
E-mail da escola: joaquim.mendes@londrina.pr.gov.br

Professora coordenadora dos trabalhos: Ana Carolina Perez Consalter Lins
Fone;WhatsApp: 43 99943 7258
E-mail: ana.lins@londrina.pr.gov.br


Incentive a paz
Eu, Gugu Marchioli, conheço o projeto a algum tempo.
E a um ano me tornei o embaixador mirim, com isto orgulhoso em incentivar
a paz. Você sabia que temos até um jogo de tabuleiro super legal e divertido
chamado trilha da paz, que desenvolve além do raciocínio ensina como
promover a paz entre as pessoas.
Bacana não é mesmo!? Hoje tantas coisas acontecendo a nossa volta, vejo
muitas pessoas estressadas, irritada, cansadas enfim sem paz.
No entanto, há pessoas que trabalham incessantemente para que as outras
vivam em paz. Esse projeto tem uma longa história iniciando com as crianças,
pois elas precisam da cultura de paz desde cedo porque elas são o futuro da
nação. A paz começa dentro de casa, então pratique e incentive.
Luiz Gustavo Brito Marchioli
10 anos série
4º ano
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Escola Municipal Anir Auzi Cordeiro
Endereço: Rua Augusto Balalai, 33, Bairro Conjunto Milton Gavetti. CEP 86078-030
Fone: 43 3375 0150
WhatsApp: 43 3375 0150
Diretora: Eleucineia Alicio de Lima
E-mail: nair.auzi@londrina.pr.gov.br

Professora coordenador dos trabalhos: Antonieta Duarte Arrigoni
Fone/WhatsApp: 43 9962 22560
E-mail: antonieta.arrigoni02@prof.londrina.pr.gov.br


Jogo Trilha da Paz,
Eu escolhi dois jogadores eles são a Justina e o Juntos, eu joguei o dado tirei
5 e cai na casa 5 e lá estava escrito muito bom... leia o princípio 3 do manifesto
para seu( s) parceiros(s) neste caminho .Compartilhar o meu tempo e meus
recursos materiais em um espírito generosidade visando o fim da exclusão
da injustiça e da pressão política e econômica. Eu joguei e tirei o número 5 e
estava escrito a mesma coisa, eu joguei eu fui dar risada q o time contra só
caia em voltar casa eu fui jogar o dado e tirei em voltar casa eu estava quase
chegando ao fim e aparecia voltar 11 casas e aí eu voltei só a eu tirasse 6 eu
irei voltar 11 casas eu só tirava 6.
O cartão sempre tirava o número certo ele também voltou várias vezes e ele
tirou uma rodada volta 13 casa, mas ele tirou o número certo e ganhou, eu
perdi, mas o que realmente importa é a diversão.
Eduarda Gama Cabrera
10 anos
5º ano-B

Jogo é Legal
O jogo é legal e tem um estilo bonito e é um jogo de tabuleiro com uma única
diferença ele é virtual e muito educativo e tem uma jogabilidade ótima.
Eu aprendi várias coisas com ele me diverti bastante com ele é bem educativo,
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mas faltava acrescentarem algumas coisas que ficaria muito mais legal e
divertido.
Aprendi algumas coisas da língua portuguesa e algumas lições de vida e
agora estou entendendo certas coisas melhor.
Minha opinião sobre o jogo é que ele e bom em todos os fatores seja gráfico,
jogabilidade ou aprendizado e outros. E também recomendo que outras
pessoas joguem.
Bianca Nunes de Oliveira
09 anos 4º ano-B

Eu Achei o Jogo Bem Legal
Eu achei o jogo bem legal e diferente, jogamos eu e meu primo, apesar de
ter jogado pelo celular, o que ficou um pouco difícil de ler as orientações das
jogadas, mas conseguimos. Ao jogar o dado ia avançando ou voltando na
trilha da paz, foi um jogo diferente e bem educativo, realmente a paz deve ser
o caminho, eu perdi o jogo, mas aprendi que é importante buscarmos a PAZ
em todos os momentos, durante o jogo por exemplo, quanto a gente parava
numa casa onde tinha voltar algumas casas, eu ficava chateado, mas o jogo
com as orientações compreendi que era para me fazer pensar, isso é bem
legal, pena que eu perdi o jogo.
Joao Pedro Guarnieri Kirschmer
15 anos
5º ano C
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ESCOLAS ESTADUAIS
TEXTOS DOS ALUNOS

Colégio Estadual Albino Feijó Sanches
Endereço: Rua Jacarezinho, n° 80, Bairro Parque das Indústrias, CEP 86043-010
Fone: 43 3342 6667 ou 43 3341 2917
Diretor: Marcos Waldemir Buche
E-Mail da Escola: colegioalbinofeijo@gmail.com

Professor coordenador dos trabalhos: Sandra Lucia Martines Rino Gimenez
Fone/WhatsApp: 43 98804 7007
E-mail: sandramarth7@hotmail.com ou sandra.gimenez@escola.pr.gov.br


Construindo uma Cultura de Paz
O trabalho desenvolvido pela ONG Pazeando Londrina, durante os seus
20 anos de atuação, no município, juntamente com o Conselho Municipal
de Cultura de Paz proporcionou à população um “game virtual” que visa
integrar jogadores de todas as faixas etárias, de maneira lúdica e didática,
na educação do cidadão londrinense sobre a importância de preservar a
cultura da paz.
Nesse sentido jogar a “Trilha da Paz” trouxe-me um sentimento de
solidariedade para com o próximo e dentre os aprendizados, o dever de
respeitar as suas diversidades étnicas, religiosas, políticas e culturais e a
não violência no viver em coletividade de modo harmonioso, com efetivas
praticas a serem executadas no dia a dia.
Ademais, a mudança de comportamento e a adoção de novas atitudes, nos
ambientes de convivência em grupo como em casa e na escola, são o reflexo
de uma nova geração pacificadora, constituída por crianças, adolescentes
e jovens que beneficia toda sua comunidade por meio dos resultados
positivos, obtidos de todo o conhecimento advindos de projetos e programas
socioeducativos. Esse trabalho, voltado para essas nova gerações, propicia
a valorização dos princípios democráticos em prol do bem comum de todos
os cidadãos, gerando assim um ambiente mais pacífico dentro e fora de casa.
Desse modo, é perceptível a importância de atividades educativas que
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estimulem a paz entre os envolvidos, propiciando conscientização e formação
cidadã. Além disso, são maneiras de construirmos uma sociedade pacifista
que iniba os altos índices de violência e criminalidade. Sendo a educação
o agente capaz de transformar pessoas e de modificar a realidade ao seu
entorno a exercer o seu ativo papel pacificador na sociedade.
Willian Oliveira da Crus
18 anos
3° Ano do Ensino Médio/Técnico Integrado
E-mail: williamoliveiracrus@gmail.com

Colégio Estadual Marcelino Champagnat
Endereço: Rua São Salvador, 998 Vila Ziober, CEP: 86026-480, Londrina - Pr
Fone: 43 3323 9332
Diretor: Claudecir Almeida da Silva
E-Mail da Escola: ldamarcelino@seed.pr.gov.br

Professores coordenadores dos trabalhos: Cristina Goulart (Colégio),
Charleston Luiz da Silva (Clube)
Fone/WhatsApp: 43 99995 8939
E-mail: mestrediz@hotmail.com


Aprendendo e Jogando
Eu aprendi que devemos ter mais empatia com o próximo, a praticar a nãoviolência, respeitar a vida, a viver melhor em comunidade e que não podemos
discriminar os outros.
Joguei com a minha mãe pelo computador, e tanto eu quanto ela gostamos
muito da trilha, aprendemos e relembramos coisas boas e necessárias.
O que eu mais gostei na trilha da paz, é que aprendemos muitas coisas que
temos que incluir no nosso dia a dia e em nossas vidas, porém, de uma forma
lúdica, divertida e em família.
Ana Julia dos Santos Camacho
14 anos
Colégio Estadual Marcelino Champagnat e Clube Aventureiros do Amanhecer
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Colégio Estadual Carlos de Almeida
Endereço: Rua Florestópolis, 457 Cj. Lindóia, CEP 86031-240 Londrina Pr
Fone: 3321 5950
Diretor: Alessandro Antunes Ribeiro
E-Mail da Escola: ldacarlosalmeida@seed.pr.gov.br

Professores coordenadores dos trabalhos: João Batista da Silva
(Ysabella), Andrea Marcia Gomes Piovesana (Danielly) e Charleston Luiz da
Silva (Clube)
Fone/WhatsApp: 43 99995 8939
E-mail: mestrediz@hotmail.com

Trilha da Paz
É um jogo de tabuleiro, de no mínimo dois jogadores, a cada casa avançada
tem uma nova frase, podendo fazer você avançar ou voltar casas.
Eu joguei com a minha irmã, foi muito divertido, mas jogamos pouco, e lemos
alguns artigos fora do jogo.
Eu acho esse jogo muito interessante, pois apresenta vários artigos
importantes para praticar no nosso cotidiano fazendo você avançar casas, e
também apresenta coisas que não devem ser praticadas no cotidiano.
Ysabella Alexandre Matos 13 anos
Colégio Estadual Carlos de Almeida e Clube Aventureiros do Amanhecer

Trilha da paz
Eu acho o jogo muito bom para ensinar algumas pessoas a não ter preconceito
e para ensinar a não fazer o desmatamento.
Eu joguei com a minha prima, minha irmã e com outras pessoas também, só
que jogamos pouco, mas foi muito divertido.
Eu achei muito bom porque dá pra jogar pelo celular, tablet, computador e
etc.
Danielly Alexandre Matos 11 anos
Colégio Estadual Carlos de Almeida e Clube Aventureiros do Amanhecer
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Colégio Estadual Professora Maria José Balzanelo Aguilera
Endereço: Rua Tarcisa Kikuti, 55 - Conj. Cafezal 4, CEP 86.045-460,
Londrina Pr
Fone: 43 3342 4529
Diretor: Karina Mafra Furtado
E-Mail da Escola: ldamariajaguilera@seed.pr.gov.br

Professores coordenadores dos trabalhos: Elda Maria de Oliveira e Silva
e Charleston Luiz da Silva
Fone/WhatsApp: 43 99995 8939
E-mail: mestrediz@hotmail.com

Trilha da Paz
A trilha Da Paz é uma junção entre os princípios da paz feitos por grandes
pazeadores. Ela promove eventos e causas como Abraço No Lago e Arma
Não É brinquedo, tudo isso com Londrina como cenário. Além disso a catedral
e a concha acústica com um destaque.
Eu aprendi nesse jogo que eu não posso ter preconceito por causa de cor
ou de sexualidade, não devo praticar a violência, mas sim, sempre escutar
o que o outro tem para falar, ser generoso sempre, compartilhando recursos
imateriais e materiais, sempre preservar o meio ambiente, cuidando das
plantas e eu sempre devo contribuir para a minha comunidade.
O que eu gostei foi do dado, pois, ele traz os 6 princípios da paz, cada um em
um lado do dado, com uma frase que resume o princípio.
Bom...agora eu irei ajudar a minha comunidade, pois, Londrina quer...paz!
Arthur Mattos Nascimento, 14 anos,
Colégio Estadual Professora Maria José Balzanelo Aguilera e do Clube Aventureiros
do Amanhecer
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CEEBJA Professor Manoel Machado
Endereço: Rua Maria da Glória Barroso Casarin, nº 100, Jardim Del Rey
CEP: 86045 130
Telefone: 43 3315 7676
Diretora: Ivoneide Aparecida Parra
E-mail: ldaceebjamanoelmachado@seed.pr.gov.br

Professor coordenador dos trabalhos: Anísia Vieira de Oliveira
E-mail: anisia.oliveira@escola.pr.gov.br

Lembrança da infância
Eu me senti bem jogando, pois, o jogo ensina que devemos respeitar as
diferenças e dialogar em qualquer circunstância. Entendi que pazear é um
verbo e pazeando nós podemos chegar ao caminho da paz.
Na trilha da paz, joguei o tempo todo rindo e me divertindo com meus amigos.
Esse jogo pôde me fazer sentir uma criança novamente e ao jogar, me fez
voltar ao tempo de escola.
O jogo mostra também que devemos respeitar as diferenças em qualquer
que seja as circunstâncias e que pazeando podemos encontrar o caminho da
paz e a paz nos alegra. Pazear nesses 20 anos na cidade de Londrina faz
nos refletir sobre a não-violência.
Adriano Rodrigues dos Santos
31 anos Série: EJA ensino fundamental

Paz é o caminho
Eu fiquei muito contente, me transmitiu paz e um incentivo educacional, pois
mostra bom exemplo para um bem viver. Aprendi que não existe um caminho
para a paz e sim que a paz é o caminho. Desta forma, o jogo ensina que no
diálogo tudo se resolve.
Foi uma ótima experiência, pude aprender sobre o que o jogo quer nos
passar sobre a paz. Assim, é muito importante esse pazear que eu mesmo
não conhecia e fiquei sabendo que existe há 20 anos.
Aprendi jogando a Trilha da Paz que é muito importante entre as pessoas
serem mais generosas, redescobri a solidariedade. Devemos ouvir para
compreender, respeitar a vida. O jogo também nos passa sobre a importância
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do diálogo. Em uma simples atividade nos ensina a ver o mundo de uma
forma diferente, ao mesmo tempo, ter uma imensa alegria e prazer jogando a
Trilha da Paz e aproveitando ao máximo tudo o que o jogo nos oferece.
Claudio Fagner Pedroso
39 anos Série: EJA ensino fundamental

O meio ambiente precisa de paz
Eu tive uma sensação boa. Aprendi mais sobre como proteger o meio
ambiente e também a não praticar a violência. O jogo nos ensina a ter um
futuro melhor por meio da paz. Pazear significa harmonia, significa estar
bem consigo e com a vida.
O jogo também nos faz pensar sobre o meio ambiente. O nosso dia a dia
está sendo muito afetado por grandes destruições ambientais, seja pelas
queimadas em nosso Pantanal e na Amazônia, desmatamento na mata
Atlântica e outras áreas de preservação que existem em nosso Brasil.
Os dias estão cada vez mais quentes, animais, símbolos do nosso país estão
sumindo da fauna e muitas árvores desaparecendo. Tudo isso irá refletir
daqui uns anos se não fizermos nossa parte, assim como nossos políticos
e autoridades precisam olhar a realidade. Todos irão sentir o desequilíbrio
ambiental.
Além disso, os povos indígenas estão perdendo seu lugar na natureza,
os garimpeiros cada vez mais, ganhando espaço, usando de violência e
desmatando sem limites.
Está na hora de nos unirmos por um futuro melhor para nosso meio ambiente.
Todos os juntos por um só objetivo: Um planeta sustentável.
Leandro de Moraes
30 anos Série: EJA ensino médio

Jogar e respeitar
O jogo é muito legal e me senti muito bem. Passa conhecimento das leis e
ensina que não devemos praticar a violência. É muito bom um jogo em que
podemos nos divertir e principalmente aprender.
Aprendi que temos uma lei municipal que dá selos para as lojas não venderem
armas de brinquedo, são mais de 80 lojas. Aprendi também que a proposta
dos jogos cooperativos é jogar com o outro e não contra o outro.
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Aprendi que a ONG Pazeando Londrina tem um jogo pela internet podendo
ser jogado também no celular. Por meio do jogo aprende- se que a Justiça
Restaurativa ensina que devemos dialogar para resolver nossos conflitos,
aceitar e respeitar nossas diferenças. Cada um pode ser do jeito que deseja
desde que respeite as leis e as pessoas.
O jogo ensina, é bom e podemos aprender várias situações importantes com
leis e principalmente respeitar um ao outro. Além disso, é importante porque
aprender é cultura.
Foi importante nesses vinte anos pazear, no sentido de conversar, dialogar,
aprender novas leis, respeitar o crescimento de Londrina, assim como
acreditar que temos regras para seguir e assim valorizar ainda mais nossa
Londrina.
Rogério Maurício de Moraes
40 anos Série: EJA ensino médio

Colégio Estadual Tsuru Oguido
Endereço: Rua Carlos Menolli 220, Santa Rita II CEP:86072-310
Fone: 43 3338 6528
Diretor: Nelson de Jesus Lopes
E-mail: ldaoguido@seed.pr.gov.br

Professor coordenador dos trabalhos: Anísia Vieira de Oliveira
E-mail: anisia.oliveira@escola.pr.gov.br

O que aprendi jogando a Trilha da Paz
Ao jogar senti um tipo de calma e relaxamento, pois o jogo é bastante relaxante
e de certa maneira divertido. Aprendi durante a jogada que devemos cuidar
melhor do nosso planeta, inclusive dos animais de rua.
Apaziguando sempre, em todos os lados que vamos e agindo com paz;
evitando ao máximo a arma/violência, pois não é brinquedo e pode tirar
vidas. Além disso, devemos cuidar melhor da nossa saúde e da nossa vida.
Não cheguei a jogar com minha família nesta quarentena, porém acho que
eles sentiriam e aprenderiam a mesma coisa. O jogo ensina porque usar
a paz é a melhor opção para fazermos do mundo algo melhor sem o uso
da violência. E com certeza, eu gostaria de visitar o totem da paz após a
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quarentena.
Desta forma, foi importante o trabalho realizado pela ONG Londrina Pazeando.
Nesses 20 anos a ONG tem cumprido o propósito de educar para a paz,
esse conceito é muito amplo em uma série de questões globais. Dentre elas,
várias propostas na realização de diversas atividades com o intuito de fazer
as pessoas refletirem sobre o bem umas com as outras. Sei que “pazear”
é um verbo e tem como significado de “jogar a paz“, “estabelecer paz ou
harmonia”.
Matheus Thiago Veiz da Silva
15 anos Série: 1º ano ensino médio
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ESCOLAS PARTICULARES
TEXTOS DOS ALUNOS

Colégio Interativa Londrina
Endereço: Rua Ivaí, 317, Bairro Vila Nova, CEP 86025-440
Fone: 43 3376 8500
WhatsApp: 43 99128 3565
Diretora: Rosângela Braz
E-mail da escola: contatori@interativalondrina.com.br

Professor coordenador dos trabalhos: Bruna Carolini Barbosa
Fone/WhatsApp: 43 98459 1062
E-mail: brunabarbosainterativa@gmail.com

O Caminho da Paz
A paz tem sido deixada de lado por muitas pessoas, mas esse caminho não
está longe de ser alcançado. Basta termos atos e gestos inspirados na paz
para o mundo de hoje. O Londrina Pazeando tem ajudado a não deixarmos a
paz esquecida, incentivando ações sociais solidárias e que promovem esse
sentimento tão importante.
A paz deve ser vivida desde o começo da vida, quando ainda somos crianças,
pois precisamos ter experiências positivas para exercer uma boa atitude no
futuro. Uma experiência que pude viver com a minha família: o jogo “Trilhas
da paz”, em que pude viver algumas situações que me fizeram aprender e
sentir empatia pelas pessoas.
O caminho da paz pode ser feliz e divertido, podendo nos ajudar a diminuir a
violência através de simples ações, como ajudar ao próximo, contribuir com o
meio ambiente, respeitar a vida, ser generoso, ouvir para compreender e rejeitar a
violência. Para o caminho da paz não tem regras: basta ser solidário e generoso.
Isadora Roncarati
10 anos
5º ano
Colégio Interativa
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Cultivar a paz
Sentir paz é muito bom, ela nos inspira a ter bons pensamentos e a ter mais
empatia. Aliás, você sabe o que é a paz? A paz pode ser um sentimento
de alívio, amor e tranquilidade. Com ela realizamos bons atos, temos bons
pensamentos e sentimos prazer ao ajudar o nosso próximo, por isso é tão
importante que sempre tenhamos paz em nosso coração.
A cidade de Londrina realiza um evento há 20 anos, o qual chamamos
de “Londrina Pazeando”. Poucos sabem da importância desta data. Nela,
relembramos alguns dos requisitos mais importantes para mantermos a paz
na sociedade, como “arma não é brinquedo”, “diga não à violência”, entre
outros. Com este evento, também são realizadas doações, campanhas, entre
muitas outras coisas, dando continuidade a essa corrente.
Neste ano, a prefeitura veio com um projeto inovador para o Londrina
Pazeando: um jogo, conhecido como “Trilha da Paz”. Neste jogo, aprendemos
alguns dos atos que devemos manter para cuidar de nossa cidade e dos
moradores também. É muito importante que as pessoas conheçam e joguem
esse jogo, para poderem aprender mais sobre como contribuir com o nosso
município.
No momento atual, teremos de dar um abraço virtual e expressar nossa paz,
mesmo que distantes de algumas pessoas, mas aí fica o desafio! Podemos
transmitir a paz virtualmente? Com certeza é possível, através de mensagens
de carinho, presentes por correio, promovendo a paz sem limites!
Ana Luiza Garai de Andrade
12 anos
7º ano EF- séries finais Colégio Interativa

Como começar a pazear o mundo
O jogo Trilha da Paz traz reflexões sobre as diversas formas de como podemos
ser pacíficos e contribuirmos para, primeiramente, uma cidade pacificadora.
Me senti bastante sensibilizada com as situações apresentadas ao longo do
percurso do jogo. É nítida atribuição de conhecimento acerca dos manifestos
e movimentos que promovem a paz e buscam um lugar mais harmônico para
as pessoas conviverem.
Acredito que a essência do jogo tenha sido encontrar formas de se
conscientizar ludicamente sobre a importância da conversa sobre a paz, e
mais do que isso, de que maneira queremos e podemos melhorar nossa
sociedade através dessa relação de inclusão e igualdade entre os indivíduos.
Qualidades como respeito, tolerância, paciência, bondade e solidariedade
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estão diretamente ligados à ideia de paz, e estavam presentes em Trilha da
Paz, reforçando a relevância desse tema.
Londrina Pazear desempenha um papel fundamental entre crianças e
jovens de nossa cidade há 20 anos, convidando-os a ponderar quanto suas
próprias ações e demonstrando, por meio da educação, outros modos de
se aperfeiçoar, a fim de promover a paz enquanto gerações que levarão
esperança ao futuro através do bom exemplo, tratando as pessoas como
seres humanos e estabelecendo boa convivência uns com os outros.
Como referenciado no jogo, e muito bem colocado pelo líder pacífico Abraham
Johannes: “Não existe caminho para a paz, a paz é o caminho.”
Julia Garai de Andrade
16 anos
2° ano EM Colégio Interativa

Colégio Dôminos
Endereço: Av. Presidente Castelo Branco nº 1577 e Carolina Vieira Netto nº
80 , Bairro Central Park, CEP: 86061-490
Fone: 43 3378 9050
WhatsApp: 43 98483 6626
Diretora: Samara C. Alves Nunes
E-mail: f2@colegiodominos.com.br

Professor coordenador dos trabalhos: Denise Sales dos Santos
Fone/WhatsApp: 43 98483 6626
E-mail: f2@colegiodominos.com.br


Londrina Pazeando
Desde a primeira vez que a escola me mostrou a proposta do Londrina
Pazeando, eu achei de suma importância. O projeto mudou diversas vidas
e todos deveriam conhecer esse trabalho, de pessoas se esforçaram e
que merecem seu devido valor. Dessa vez, eu e minha turma jogamos um
jogo e após jogarmos eu comecei a refletir sobre a mensagem que ele nos
passa, que nos foi dado como forma de entretenimento. Mesmo sendo algo
aparentemente “simples” conseguimos aprender sobre a solidariedade e
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fazer sempre o bem. Outra coisa que eu aprendi com essa proposta que a
escola me deu foi mais uma informação que eu achei muito interessante, que
foi o verbo “pazear”, que é o que o projeto tem proposto todos esses anos:
significa instituir a paz, com o intuito de levar todo esse sentimento de amor
para as pessoas e até mudar a vida de alguns.
Após tudo isso estou pensando em ir visitar o Totem da Paz, para demonstrar
minha gratidão a tudo que o Londrina Pazeando fez pela minha vida e
comemorar o aniversário de 20 anos desse projeto maravilhoso, mas é claro
que isso vai ser depois que a quarentena acabar.
Gabriela Sversut Cinque
14 anos
9º ano

Vinte anos de um projeto que luta pela paz
Hoje em dia, um dos termos mais carentes na sociedade, é a paz. Com isso,
uma das coisas mais valorosas que podemos ter atualmente, são instituições
que lutam contra a cultura da violência. É o caso do Londrina Pazeando,
instituição que atua há 20 anos na cidade, conscientizando as pessoas sobre
a importância da existência de uma boa relação entre a sociedade, sem
conflitos. Tudo isso é feito por meio de “manifestações”, passeatas, entre
outras campanhas.
Neste ano, o Londrina Pazeando lançou um jogo para ser realizado com
a família, o qual leva o nome Trilha da Paz e, é realmente como uma trilha
guia da paz. Enquanto você joga, são mostradas, de forma dinâmica, frases
reflexivas sobre o tema. Foi uma ideia muito criativa e divertida de juntar a
família e ainda serem passados ensinamentos. A Trilha da Paz traz ainda
ideais sobre a conscientização do meio ambiente, que é um tema muito
relevante na atualidade e certamente relacionado com a paz.
O Londrina Pazeando foi fundado no ano de 2000, completando, esse ano,
20 anos, número com um significado enorme, que mostra que já faz todo
esse tempo que o projeto vem contribuindo com a paz, levando crianças e
adultos a acreditarem em um mundo melhor. Nesses 20 anos, já aconteceram
muitas campanhas e passeatas contra a violência, contribuindo, aos poucos,
na construção de uma sociedade mais empática e pacífica.
Gabrielle Rossi Yamaguchi
13 anos
9º ano
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O Londrina Pazeando é projeto muito importante, além de mostrar a
importância da união ele influencia as crianças a se interessarem pelo
assunto. Ele mostra como a sua etnia, seus pensamentos e ideias, sua
condição ou qualquer característica especial não te torna diferente dos
outros e como a união e a troca de informações entre todos poderia ajudar a
sociedade a ter uma evolução no sentido de união.
A Paz é uma coisa muito importante, ela não deve ser trazida à tona só em
momentos específicos, sempre devemos tratar os outros como queremos
ser tratados, com respeito, educação, amor e carinho. Sempre devemos lutar
contra a violência, ensinando a todos que a cultura da Paz e Não-Violência é
o melhor caminho para sociedade.
Como o Londrina Pazeando é uma grande organização ela pode e influencia
muito as pessoas a praticarem boas práticas, eles dão visibilidade a ONGs,
universidades, faculdades, programas governamentais, entre outros, todos
que contribuem para que a Cultura de Paz e Não-Violência fique cada vez
mais presente na sociedade.
Esse projeto usa a internet, televisão, encontros no lago, entre outros meios,
para mostrar todos os seus planos, todos os seus objetivos com a sociedade.
No site você pode ter acesso a notícias, um pouco sobre o projeto, campanhas
e também pode doar para ajudar, no canal do YouTube postam entrevistas,
reportagens, etc. Esse meio de troca de informação é muito bom para que
todos saibam como funciona, quem trabalha nele e o quão importante para
a sociedade ele é.
Lorena Veronesi Demian
14 anos
9ºano
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Comissão Organizadora 2020:
1- Coordenação - Londrina Pazeando
2- COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz
3- Secretaria Municipal de Educação
4- Secretaria Municipal de Cultura
5- Núcleo Regional de Educação de Londrina
6- SINEPE- Sindicato das Escolas Particulares de
Londrina
Diretoria do Londrina Pazeando:
Wilsonei de Mattos - Coordenador e do Moveis Brasília
Fone 3028-3550 contato@wilsoneimattos.com.br
Luiz Carlos André – Rondopar - Fone: 3337-9900
luizcarlos@maxilife.com.br
Francisco Ontivero - Móvel Brasília - Fone: 3334-2626
francisco@moveisbrasilia.com.br
Lucas Busatta Galhardi – Prof. Faculdade SENAI Fone
99159-2832 lucas.b.galhardi@gmail.com
Silvério da Silva - SS Indústria e Comercio de Plásticos Fone: 3325-4162 ssplastico@sercomtel.com.br
Conselho fiscal:
Maria Aparecida Prandini Pereira Nós do Poder
Rosa: Fone: 99919-6000 cidinhaprandinipereira@
gmail.com
Gilberto Panício Pereira - Sagipeças Fone: 33377382 - gilbertopanicio@hotmail.com
Lilian Azevedo Miranda Sindicato Rural Patronal de
ld Fone 99113-5767 mirandalilian@hotmail.com
Gestor da OSC Luis Claudio Galhardi - Fone:
43.9.9996-1283 paz@londrinapazeando.org.br

Endereço para Correspondência:
Rua Massahiko Tomita, 69 Vila Simões/Centro
CEP 86.020-540 Londrina-PR
www.londrinapazeando.org.br
Comissão Organizadora para publicação do
Livro Londrina Pazeando 2020:
Londrina Pazeando – Gestor da OSC - Luis
Claudio Galhardi - paz@londrinapazeando.org.br
COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de
Paz - Presidente Maria Aparecida Prandini Pereira
- cidinhaprandinipereira@gmail.com
Secretaria Municipal de Educação - Maria
Tereza Paschoal de Moraes
Representante Carla Fernanda Paiva Cordeiro edu.projetos@londrina.pr.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura – Secretário
Caio Júlio Cesaro
Representante Charleston Luiz da Silva charlestonluihp@hotmail.com
Núcleo Regional de Educação de Londrina - Chefia:
Jéssica Elizabeth Gonçalves Pieri
Representante Maria Elena Melchiades Salvadego
de Souza - mariaelena@seed.pr.gov.br
SINEPE- Sindicato das Escolas Particulares de
Londrina - Presidente Maria Antônia Fantaussi sinepe.documentos@sercomtel.com.br

CANAL DE PALESTRAS DO LONDRINA PAZEANDO NO YOU TUBE: https://bit.ly/3eIcyYN
Clovis de Souza Nunes (Núcleo Regional Educação e Secretaria Municipal de Educação)
29/06/2002 BSGI Palestra 2º semana da Paz de Londrina
01/07/2002 BSGI Seminário Estudo da Paz nas escolas
20/09/2002 BSGI Educação Pela Paz I
11/04/2003 Câmara Municipal de Londrina - Educação Pela Paz II
09/05/2003 CCB/UEL Jogos Cooperativo: A Paz Ciência da Cooperação
23/05/2003 CCB/UEL Convite a Não-Violência, José Hermógenes
28/09/2003 Reportagens sobre a 3° semana da paz de Londrina, na imprensa televisiva 32”
24/02/2010 Palestra da Prof. Lia Diskin Dulce Magalhães:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvMYyoJU15dR6FLNfgcLMibA7EXiSN9Ip
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Sites:
www.londrinapazeando.org.br – ONG Londrina Pazeando. Muitas das reportagens das televisões de
Londrina, que tratam de assuntos do movimento pela paz e não-violência desde 2002 estão publicadas.
www.midiadepazparana.org.br - Mídia de Paz - banco de release de boas práticas
www.comitepaz.org.br – Comitê Paulista para a Década da Cultura da Paz muitas palestras em áudio e
vídeo sobre cultura de paz publicadas.
www.educapaz.org.br – ONG Educadores para a Paz
www.unesco.org.br – UNESCO
www.unipaz.org.br – UNIPAZ
www.soudapaz.org.br – SOU DA PAZ
www.vivario.org.br – Viva Rio
www.agenciaculturadepaz.com.br – Agência Cultura de Paz
www.gentequefazapaz.org.br – Gente que faz Paz
www.ive.org.br - IVE imagens e vozes de esperança
www.ipaz.org - Mídia para a Paz
www.jovemdapaz.com.br - Prêmio Jovem da Paz
www.nospodemosparana.org.br - Nós Podemos Paraná
www.nospodemoslondrina.org.br - Nós Podemos Londrina
www.participacaopolitica.ning.com - Rede Desenvolvimento Local SESI/FIEP
www.deolhonoestatuto.org.br - Rede Desarma Brasil
Vídeos sobre Justiça Restaurativa YouTube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLh7V0uXjecwevajlIJga3iOrbMEsVuB4w
Vídeos sobre Cultura de Paz YouTube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLh7V0uXjecwdOWFCKtpic-aQD05dsySOc
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Conselho e Apoios

Redes de empresas e instituições amigas da cultura de paz
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