
PRÉ-CONFERÊNCIA  em  28 abril 2021 E 

CONFERÊNCIA em 19 maio de 2021

Planejamento e Metas para os próximos 4 

anos do COMPAZ 

(como temos 32 itens de atividades  vamos 

aqui focar em 5 eixos) Planilha 5w  

Coordenadores do Eixos EIXO 1 - Sustentabilidade Cidinha Pereira EIXO 2 - Mídia de Paz Silvia Liberatore EIXO 3 - Justiça Restaurativa A.E. e D.P. Neusa EIXO 4 - Selo e Desarmamento Charleston e Luis EIXO 5 - Diálogo Inter Convicções  

Comissão Organizadora da 7ª Conferência Municipal de 

Cultura de Paz.

1. Maria Aparecida Prandini Pereira - ONG Nós do Poder 

Rosa 99919-6000 cidinhaprandinipereira@gmail.com 

2. Charleston Luiz da Silva - Secretaria Municipal de 

Cultura 99995-8939  mestrediz@hotmail.com 

3. Claudines Schincariol Perozin - Secretaria Municipal 

de Assistência Social 3378 0438 e 99653 1135 

cras.centrob@londrina.pr.gov.br 

4. Neusa Maria Rodrigues Napo - Caritas 99119-5262 

neusanapo@gmail.com 

5. Carla Fernanda Paiva Cordeiro - Secretaria Municipal 

da Educação 98816-2903  carlafpcordeiro@gmail.com 

Advogados convidados, membros da OAB e 

voluntários do Movimento pela Paz:  

Drª Rejane Aragão 43.99615-0033 

rejane.aragao@yahoo.com.br

Dr. Paulo Magno Cicero Leite 43.99991-6872 

magno@magno.adv.br 

Drª Fabíola Larissa Mattozo 43.99931-7660  

fabi_larissa@yahoo.com.br

Algumas das Políticas Públicas e realizações do Movimento 

Pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando, onde o 

COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz é o grande 

parceiro com todas as instituições que o compõe.     

http://londrinapazeando.org.br/acoes-de-nao-violencia-anuais/   
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EIXO-1a Sustentabilidade financeira 1luis

Inscrição no Projeto União Solidária do SICREDI  e solicitar 600 unidade de RIFAS que 

foi o que conseguimos vender no de 2019 e 2020

.Para arrecadar recursos para o Movimento pela Paz de 

Londrina desenvolver seus projetos de educar para a 

Paz

A incrição do projeto em site da Campanha do União 

Solidária tem uma descriçao do projeto completo. 

Vamos eleger o projeto 18° Livro Pazeando impresso.

A inscrição do projeto será realizada no site da 

campanha. O Livro será produzido em Londrina pela 

ONG Londrina Pazeando.

ONG Londrina Pazeando através do Gestor Luis Galhardi fará 

a inscrição.                                                                         A 

rifa será distribuida junto aos voluntários do Movimento pela 

Paz e conselheiros do COMPAZ que desejem ajudar. Vendidas 

em Londrina

A inscrição será feita no 1º semestre de 2021, ou qdo SICREDI 

abrir inscrição.

Para ONG Pazeando custará o tempo (mão-de-obra) de 

produçao da inscrição. Participaçao em reuniões - como 

lançamento 3 horas no Parque Nei Braga, distribuiçao e 

coleta entre os voluntários, prestação de contas etc e tal.  

VB 500,00.  A Campanha União Solidária dará os 

premios, a legalizaçao junto à Caixa Econômica e a 

impressão dos talões.  O TOTAL DO VALOR de cada rifa 

é revertido integralmente para o Movimento pela Paz. 

Início provável 1o. 

semestre de 2021

2 luis

Continuar a receber o apoio finaceiro da ONG Londrina Pazeando que em vários 

projetos e ações faz o aporte de recursos financeiros, por exemplo: cartazes, 

pagamento de som, manutencão de site do Movimento, entre outras.

Para gerar recursos que deem sustentação financeira ao 

Movimento pela Paz de Londrina.

Como está sendo realizado há 20 anos, com a busca 

de apoio financeiro de empresas, assinatura de 

contratos,  propondo colocar as logos dos parceiros 

no site, nos materiais impressos.

A busca por estes apoios tem sido feita junto a 

empresas de Londrina e região (temos empresa de 

Arapongas). Também para 2021 receberemos uma 

palesta do Mario Sergio Cortella - prometida desde 

2020, em stand by por conta da pandemia do 

coronavirus. 

Pela ONG Londrina Pazeando através de sua diretoria e do 

Gestor Luis Galhardi. Visitas e apresentaçao do trabalho e 

convite a particpaçao.  Alguns membros diretoria são 

patrocinadores. Esta ação é contínua e permanente. 

 Não temos esta avaliação na ONG.  Mas, muito 

conseguido através de empenho e relacionamento 

pessoal do  gestor. Ano de 2021

3 luis

A ONG Londrina Pazeando vai continuar coletando notinhas nas urnas que temos em 

muitas lojas e comércio de Londrina e apresentando ao Programa Nota Paraná, 

programa Fiscal do Governo do Paraná.

Para continuar gerando recursos financeiros, que são 

utilizados nas ações do Movimento pela Paz e Não-

violência 

Como tem sido relizado desde 2018 com inicio do 

programa. Temos as Urnas e as pessoas deixam as 

notinhas nas nossas urnas e a cada 15 dias 

passamos recolhendo e cadastrando no site do 

Programa Nota Paraná Nossa área de recolhimento é na cidade de Londrina ONG Londrina Pazeando através do Gestor Luis Galhardi Durante todo o ano de 2021

Gastamos um média de R$ 900,00 por mes para esta 

acao Em andamento

4 luis

Trabalho de conscientização junto aos novos conselheiros, gestão 2021-2025, 

objetivando garantir um maior empenho na venda das rifas do Sicredi.

Necessidade de maior participação no COMPAZ, 

buscando maior excelência do voluntariado.

Através de maior sensibilização, buscando uma maior 

interação com novos membros Dentro do próprio COMPAZ Membros da nova diretoria Durante toda a gestão Custo  financeiro zero.  de junho/2021

5 luis Participar da confecção do livro Mundial da Paz Envolvimento de mais pessoas no Caminho da Paz

Escrever, enviar fotos e eventos que possam ser 

usados no livro Cada um em seu quadrado... Membros do COMPAZ e seus convidados Até o pré lançamento do livro Sem custo financeiro 1o. semestre de 2021
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EIXO-1b Sustentabilidade renovação etária.

1 

cidinha

Programa de visitas junto a entidades comandadas por mulheres, como Poder Rosa, 

CME/ACIL, BPW, GMCI/SINCIL, CMA/OAB-Londrina e CMEG/Fecomércio e GMDB-

Grupo de Mulheres do Brasil

Buscar integração com estas entidades e uma maior 

sensibilização para a Cultura de Paz Comparecendo em uma de suas reuniões mensais. Na sede das entidades

GRUPO DAS VOVÓS DA PAZ, GRUPO DAS MAMÃES DA 

PAZ, GRUPO DOS MENINOS, Projeto será apresentado à nova gestão 2021-2025 Custo absorvido pelo voluntariado. A ser implantado

2 

cidinha

Dar continuidade à estrategia de convite à personalidades da comunidade, a exemplo 

do que foi feito com Rotary. e SMPM

Buscar uma interação e integração maior entre os 

próprios membros do Conselho 

Promovendo encontros nas 1as. reuniões do mês,se 

possível com um café da manhã ou degustação de 

uma "especialidade" de um membro do COMPAZ. No local das reuniões do COMPAZ, na Pastoral Por quem se voluntariar. A partir do 2º semestre de 2021 Custo absorvido pelo voluntariado. A ser implantado

3 

cidinha Participar da Semana Municipal da Criança e Adolescente em julho Buscar sensibilizar adolescentes para a Cultura de Paz Participando da equipe de planejamento da SEMANA Nas Escolas Municipais elencadas pelo projeto Por quem se voluntariar. Após volta às aulas, suspensas pela pandemia Custo absorvido pelo voluntariado. A ser implantado

4 

cidinha Participar do Projeto "PODEROSINHAS"  do Poder Rosa Uma busca de ressignificar a vida para adolescentes

Com as 7as. séries de colegios estaduais, buscando 

identificar jovens lideranças e sensibilizá-las para a 

cultura de paz Nos Colégios Estaduais elencados pelo projeto Por quem se voluntariar. Após volta às aulas, suspensas pela pandemia Custo absorvido pelo voluntariado. A ser implantado

5   

shirlei Dar suporte ao Movimento pela Paz gerando conteúdos para programa TV.

Para motivar outras crianças a se envolverem no 

Movimento pela Paz.

Através dos programas televisivos semanais e através 

das redes sociais:Instagram e Facebook.

No PROGRAMA VER MAIS KIDS, na RIC RECORD, 

canal 9.1                                                Nas Redes 

Sociais:  @seliganogugu Pelo Gugu

Nos programas televisivos semanais e diariamente pelas redes 

sociais. Custo absorvido pelo voluntariado. Em andamento

6  shirlei Preparar conteúdo específico para a Semana Municipal da Criança.

Para informar e conscientizar outras crianças, inclusive 

motivar para o Movimento da Paz do qual GUGU é 

Embaixador.

Através dos programas televisivos semanais e através 

das redes sociais:Instagram e Facebook.

No PROGRAMA VER MAIS KIDS, na RIC RECORD, 

canal 9.1                                                Nas Redes 

Sociais:  @seliganogugu Pelo Gugu

Nos programas televisivos semanais e diariamente pelas redes 

sociais. Custo absorvido pelo voluntariado. Em andamento
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EIXO-2 Midia de Paz 1 silvia Mecânica de Funcionamento para Alimentação do Site Dar atratividade ao site, aumentar sua audiência.

Criando uma equipe de trabalho para o "garimpo", 

redação e aferição de interesse de assuntos.

Virtualmente no dia-a-dia. Reunião presencial 

trimestral. Estagiários e Voluntários, com coordenação própria.

A partir de junho/2021, e indefinidamente, com reforço a cada 

início de semestre estudantil.

R$ 500,00 reais anuais para providências relativas às 

duas reuniões anuais.

Em organização de 

Agenda de Contatos.

Formação de equipe e coordenação, manual de 

procedimentos. Publicações. Mecanica de captação 

de colaboradoes.

As 4 ações iniciais formam o escopo da reativação do Midia 

de Paz, como site e ONG representativa da possibilidade de 

uma real Cultura de Paz na Mídia. 2 silvia Criação de Parcerias - Rede de Noticias Para a sustentabilidade de conteúdos de interesse real.

Contatanto possíveis fornecedores de noticias, sejam 

Jornalistas, Cronistas, Agências de Notícias, Jornais, 

Sites, etc. Virtualmente no dia-a-dia. Equipe de voluntarios e estagiários. A partir de junho/2021, como atividade permanente.  Sem previsão de necessidade. Em planejamento.

Não há conclusão, avaliação por etapas de 60 dias, 

pois é permanente.

Ações permanentes,  são integradas em seus resultados e 

interdependentes para o objetivo do 

www.midiadepazparana.org.br. 3 silvia Posicionamento como Fonte

Para divulgação do conceito de que notícias positivas 

são interessantes.

Divulgando via contatos dos Conselheiros, redes de 

relacionamentos em mailing já existente (atualizado), 

criação de novos por segmentos de interesse. Midias 

digitais, emissoras de TV, de Radio, etc, por contatos 

diretos, releases, etc. Ambiente virtual. Equipe de voluntarios e estagiários. A partir de junho/2021, formalmente. Atividade permanente. Excepcionalmente para criação de algum material próprio. Em organização.

Não há conclusão, avaliação a cada 30 dias, por 

etapas, já queé permanente.

A 5a.Ação é o desenvolvimento de mais uma edição da 

atividade já 

tradicional que compõe o mosaico que é a Semana de 

Cultura de Paz de 

Londrina. 4 silvia Programa de Sustentabilidade - Patrocinadores 

Para custeio de despesas relacionadas às atividades de 

representação, de tecnologia, contatos e os eventos 

próprios. 

Contatos com empresas potenciais anunciantes no 

Site.

Ambiente virtual, mensagens, contatos em eventos e 

participações. Coordenação e voluntários. A partir de junho/2021. Atividade permanente.  Sem previsão de necessidade. Em planejamento.

Não há conclusão, com avaliação  a cada 60 dias, 

pois é permanente.

5 silvia Evento Anual Midia de Paz / Semana de Cultura de Paz.

Para promoção publica da importânca da Midia Para 

Culura de Paz.

Como Debate Público, aberto à comunidade e voltada 

especialmente à Mídia em geral, com Coordenação 

própria para o Evento. Local a ser definido, por Comissão prória. Comissão própria para o Evento. Setembro de 2021. A definir, conforme Planejamento das atividades.

Aguardando 

Planejamento da 

Semana de Cultura de 

Paz. Início de contatos 

com o grupo de 

voluntários já 

organizado.

Relatório final da atividade, pós Semana de Cultura 

de Paz/2020.

6 silvia Implementacão de equipamentos próprios e manutenção dos mesmos 

Atualização e assistência técnica de equipamentos de 

informática e comunicação.

Acompanhamento de necessidade de atualização de 

equipamento próprio.

Na localização da sede dos serviços de comunicação 

digital. Coordenação e equipe técnica. Sempre que se fizer necessária a atualização. Reserva de R$ 5.000,00. Em planejamento. Manutenção de equipamentos não se concluem.

7
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EIXO-3 

Justiça Restaurativa

Amor Exigente

Disciplina Positiva

1 carla Execução do PROGRAMA V.I.D.A pela Secretaria Municipal da Educação

Cumprimento da lei JR. e trabalho restaurativo com 

todos alunos da rede municpal através de vídeos e 

círculos de diálogo.

O Programa é oferecido pela Secretaria Municipalde 

Educação de Londrina para alunos, servidores, 

funcionários e comunidade escolar através de círculos 

de diálogo da JR virtual ou presencial quando 

possível. Para os alunos, são enviados vídeos 

semanais e círculos com professores regentes quando 

retornar aulas presenciais. Nas escolas e cmeis  Municipais de Londrina.

Responsabilidade de Carla Cordeiro e Andrea Militão, 

conselheiras do COMPAZ  e servidoras municipais. Durante todo ano de 2021 e nos anos subsequentes. Custo da PML para servidores (salário) Em funcionamento 

2 carla SEMANA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA

Na 3º semana de novembro será realizado evento da 

SEMANA RESTAURATIVA EM LONDRINA

Uma Comissão organizada pela SME  e COMPAZ 

será responável por organizar o evento, com 

representantes de diferentes setores que atuam com 

JR em Londrina. Fica a cargo da Comissão. Secretaria de Educação junto com COMPAZ

Inicio do 2º semestre inicia-se as organizações para semana em 

novembro. Sem custo Em planejamento

 4 luis Livro Londrina Pazeando. Em 2021, versão 19ª edição

Mobilização de alunos, professores e pais em torno do 

tema Educação para a Cultura de Paz 

Todos os anos lançamento em janeiro. Entrega dos 

textos e desenhos em maio, entrega do livro impresso 

em setembro de cada ano

Escolas Municipais, Estaduais e Particulares de 

Londrina

Veja Regulamento do site.  Regulamento Padrão é o de 2019 

esta em  http://londrinapazeando.org.br/17-coletanea-livro-

pazeando-2019/   o Regulamento adapitado em 2020 pela 

Pandemia é este  http://londrinapazeando.org.br/livro-2020-

regulamento/

Todos os anos. A versao Virtual do Livro vai sendo publicada 

mediante a entrega dos textos  

Custa 1000 unidades com grafica e editoraçao: R$ 

12.000,00 Em curso 

5 luis

Trilha da Paz com o Dado de Cultura de Paz - Impresso + Virtual + Totem da Paz 

Material pedagógico usado como ferramenta para divulgar as ações do Movimento pela 

Paz e Não-Violência em Londrina, que utiliza o Lúdico, o Manifesto 2000 da 

ONU/UNESCO e os círculos de construção de Paz.  Quando na versao oficina VEJA  

proposta detalhada no site http://londrinapazeando.org.br/jogos/

Como uma forma de mobilização de crianças, 

adolescentes e suas famílias em prol da construção de 

uma Cultura de Paz

Versão IMPRESSA em grafica - Distribuidas nas 

Escolas e vendida no comércio de Londrina, em lojas  

de brinquedos pedagógicos e papelarias da cidade.                                

Versão VIRTUAL - está disponível no site.  Esta 

versão está sendo incentivada agora no período da 

pandemia. Foi proposta do 18º Livro Pazeando 2020 

para as crianças e adolescentes jogarem a Trilha da 

Paz e escreverem um texto sobre o jogo.                                                             

Versão OFICINAS nas escolas quando voltar as aulas.                                                      

Em casa, escola, ambiente virtual, eventos, feiras 

onde o movimento participa durante o ano (mas pós 

pandemia)

Por Luis Galhardi e  conselheiros voluntários. O Charleston 

está fazendo o jogo virtual com seus alunos do Clube 

Aventureiros do Amanhecer.

Em casa, escola, ambiente virtual, eventos, feiras onde o 

movimento participa durante o ano (mas pós pandemia)

Soma de tudo Trilha Impressa + Trilha Virtual + Design + 

Totem da Paz ( como ponto Turistico) que constou 

concretagem, Placas, Cubos de Aço, Trilha de Chão foi 

R$ 20.000,00 executado 

Mas agora temos que renovar permanentemente a 

venda e distribuiçao da Trilha Impressa 

6   

neusa Projetos que estão sendo executados: Circulos de construção de Paz nas Escolas. Dar mais visibilidade a Cultura de Paz

Implementar em toda a rede escolar, dando prioridade 

as que estão em vulnerabilidade social.

Inicialmente nas escolas e posteriomente nas demais 

instituições que estejam necessitando. Pelos Facilitadores. Quando iniciar o ano letivo nas escolas.

Ações voluntárias. Verificar a disponibilidade de ajuda de 

custo, para os que irão relaizar as atividades.

Em execução, 

aguardando a 

ampliação dos projetos.

Formação de Equipe, para assim dar continuidade 

nos projetos. 

7   

neusa Dado da Paz e Trilha da Paz. Dar mais visibilidade a Cultura de Paz

Implementar em toda a rede escolar, dando prioridade 

as que estão em vulnerabilidade social.

Inicialmente nas escolas e posteriomente nas demais 

instituições que estejam necessitando. Pelos Facilitadores. Quando iniciar o ano letivo nas escolas.

Ações voluntárias. Verificar a disponibilidade de ajuda de 

custo, para os que irão relaizar as atividades.

Em execução, 

aguardando a 

ampliação dos projetos.

Formação de Equipe, para assim dar continuidade 

nos projetos. 
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EIXO-3 

Justiça Restaurativa

Amor Exigente

Disciplina Positiva

1  carla AMOR EXIGENTE Cumprimento da lei Amor Exigente da Rede municipal de educação de Londrina, através do Programa Vida.O Programa é oferecido pela Secretaria Municipalde Educação de Londrina para alunos, através dos círculos de diálogos, dispostos através de alguns elementos do método amor exigente - EU COMIGO MESMO, EU COM MEU COLEGA - EU NA ESCOLA - EU NA COMUNIDADE.Nas escolas e cmeis Municipais de Londrina. Responsabilidade de Carla Cordeiro e Andrea Militão, conselheiras do COMPAZ e servidoras municipais.durante todo ano de 2021 e nos anos subsequentes. Sem custo Em funcionamento

2

3

4

5
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http://londrinapazeando.org.br/jogos/
http://londrinapazeando.org.br/jogos/
http://londrinapazeando.org.br/jogos/


Descrição inicial item What 

 o que será feito?

Why

 por que será feito?

How 

 como será feito?

Where 

 onde será feito?

Who 

 por quem será feito?

When 

 quando faremos?

How much

 quanto vai custar?

Status 
Evidência de conclusão

EIXO-3 

Justiça Restaurativa

Amor Exigente

Disciplina Positiva

1 luis

Convidamos a Joceley Figueiredo: Formada em medicina com especialização em 

Pediatria e formação em Coaching pela Febracis, em Kidscoaching pelo Instituto de 

Coaching infanto-juvenil,e também formação em Disciplina Positiva, formação de 

Analista em Perfil Comportamental, Terapia Comunitária entre outras especializações 

na área. Para fazer palestra na reunião do COMPAZ 

A Palestra visou sensibilizar a comunidade londrinense 

sobre a Disciplina Positiva, que é  baseada em ciência,e 

é uma ferramenta na educação de crianças e 

adoslecentes que se complementa com as metodologias 

da J.R e do Amor Exigente. 

Foi realizada por Teleconferência na Reunião do 

COMPAZ  de 17 de junho de 2020, e que ficou 

gravada no You Tube, servindo assim de material para 

o Movimento pela Paz utilizar na divulgaçâo da técnica 

para pais, professores e para Secretaria de Educação, 

NRE e SINEPE.

A Teleconferência é material virtual, mas que pós 

pandemia poderá ser levada ao Comitê da JR para 

criarmos novas estratégias de divulgação e 

sensibilização de pais, professores e gestores de 

educação. 

É mais uma iniciativa do COMPAZ  e também da Joceley 

Figueiredo, que tem ministrado cursos em Londrina 

A Palestra Disciplina Positiva e sua contribuição na Educação 

para Cultura de Paz  foi realzada no dia 17 de junho de 2020.

Sem custo Realizada

2
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EIXO-4 

Arma não é brinquedo

Desarmamento

1 luis

AÇÃO COM LOJISTAS. Em 2021, será a 11° Entrega do Selo "Arma não é brinquedo ". 

Vamos exemplificar neste item, mas a cada ano repetimos o processo.  A Lei 

9.188/2003 propõe que a cada 2 anos o SELO seja renovado para rafirmar o 

compromisso das empresas na campanha.

Visitar as lojas que já estão participando da campanha e 

lembrá-las da renovação do SELO.

As visitas às lojas acontecem a cada ano nos meses 

de março, abril, maio e junho. As lojas que necessitam 

renovar e novas lojas ( que abrem e outras) são 

convidadas a se somarem na campanha.

In Loco, vamos nas lojas. Incialmente levantamos em 

uma planilha com endereços e agrupamos por regioes 

para faciliar as visitas 

Luis Galhardi e Charleston. Os conselheiros pode ajudar 

dando dicas de novas lojas interessadas.

Visitas às lojas em março, abril, maio e junho. Laçamento da 

campanha é em abril . Com a pandemia e fechamento do 

comércio em 2020 foi postergado o lançamento da campanha 

nas radios, TVs etc e tal.

Gastos de combustível e horas de voluntários para as 

visitas. Combustivel Vb 500,00 Em andamento

Com fichas preenchidas,  protocolamos na 

Prefeitura. 

2 luis

AÇÃO NA MÍDIA: Campanha SELO Arma não é Brinquedo  nos veÍculos de 

comunicação: Rádios TVs, Jornais, e Redes Socais. Temos no site link dos veículos 

que participam da campanha há anos. QUEM SE IMPORTA 

http://londrinapazeando.org.br/quem-se-importa-2/. Consta neste mesmo endereço, ano 

a ano, as contribuições dos veículos que nos enviam relatórios de publicação. 

Por que ainda vendemos ARMAS  DE BRINQUEDO  

PARA CRIANÇAS? Teoricamente, para eles fantasiarem 

de "brincar de matar" seus irmãos, priminhos, amigos? 

Ou como "criminosos" versus policiais? Juntando isso 

com desenhos, filmes, novelas, noticiários etc e tal, 

perpetuam a Cultura da Violência, como forma de vida e 

único modo de resolver todos os conflitos. Precisamos 

desnaturalizar a linguagem bélica e resolução dos 

confiltos de forma violenta.

A Campanha contem as seguintes peças publicitárias 

que são: 1- Videos  2-Spot para Rádios  3- Imagens 

para jornais e redes social 4- Camisetas que os 

conselheiros usam em reuniões que participamos, 5-

Temos banners e o EVENTOS  que estao descritos 

como uma ação destacada neste palnejamento 

Nas TVs, Rádios, Jornais, Redes Sociais. Temos os 

materiais produzidos pelo voluntário responsável pela  

empresa PROMIDIA

Contatos com as TVs, Rádios, Jornais são feitos por Luis 

Galhardi 

Nas TVs, Rádio, Jornais  solicitamos aos veiculos que façam 

uma vez por ano.  À principio,  em Abril e Maio de cada ano, mas 

eles podem fazer esta doação de publicidade em outros meses 

que tenha mais "espaço para doação publicitaria" - mídia 

expontânea.

Já solicitamos várias vezes para termos uma ideia de 

valores de quanto custaria essa midia expontânea  nas 

TVs, Rádios e Jornais...   o valor giraria em torno de R$ 

900.000,00.

Com pandemia está 

aguardando.

3 luis AÇÃO NA MÍDIA: Eventos que dão apoio durante o ano a campanha
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Descrição inicial item What 

 o que será feito?

Why

 por que será feito?

How 

 como será feito?

Where 

 onde será feito?

Who 

 por quem será feito?

When 

 quando faremos?

How much

 quanto vai custar?

Status 
Evidência de conclusão

EIXO-4 

Arma não é brinquedo

Desarmamento

1 luis

O Londrina Pazeando é membro fundador da Rede Desarma Brasil. Que já teve atuaçao 

intensa, mas que agora está focando na campanha #não somos alvos  e em contato 

com outras organizações pelo whatsapp nacional. Assim a ação é sempre denunciar as 

tentativas de desmonte do Estatuto do Desarmamento.

A denúncia e a campanha # naosomosalvos  é 

permamente. Através das Redes Social, com textos e Posts.

Na Redes Sociais e se preciso ( pos pandemia) nas 

ruas

Pela ONG Londrina Pazeando através de seu Gestor Luis 

Galhardi e com apoio do COMPAZ  e seus conselheiros. Permanentemente

Material VIrtual em parceria com outros membros da 

Rede Desama Brasil Em andamento.
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How 

 como será feito?

Where 

 onde será feito?

Who 

 por quem será feito?

When 

 quando faremos?

How much

 quanto vai custar?

Status 
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EIXO-5 

Diálogo Inter Religioso, 

Inter Convicções* 

Inter Espécies. 1 luis

Manter a participação de membros do COMPAZ e da ONG Londrina Pazeando nas  

reuniões bimensais do GDI

Para somarmos com os lideres religiosos com o este 

movimente de dialogo entre religioes diferentes

Como temos feito desde a fundação do grupo, indo às 

reuniões, ouvindo e propondo ações em conjunto com 

o grupo que é autonomo em suas decisões. 

As reuniões que foram por vários anos na Associação 

Médica de Londrina, passaram a ser itinerantes, ou 

seja, a cada 2 meses acontece em uma das igrejas 

das denominações que compõem o grupo.

Participam do GDI Neusa Napo representando o COMPAZ, 

Luis Galhardi representando a ong PAZEANDO e variando 

bastante a cada reuniões varios membros do COMPAZ, 

conforme suas disponibilidades A cada 2 meses e nos eventos programados pelo GDI Sem custo Em andamento.
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Educar para Paz - NEP Núcleo de Estudos para Paz de 

Londrina 1  luis Foi criado o NEP Núcelo de Estudos para Paz em nov/2020. Estruturaçao do NEP

Queremos criar uma massa critica de Educadores para 

Paz a fim de disseminar a ideia da Educaçao para paz 

conforme proposta da Campanha Global de Educaçao 

para Paz.  E para produzir conhecimento.

Pelo próprio NEP, que se reune uma vez por mês com 

as Universdades fundadoras

Inicialmente em Londrina. Mas temos a Universidade 

Estadual de Ponta Grossa e o Coletivo Nelson 

Mandela de São Paulo que são membros do NEP. 

Por integrantes do NEP que atualmente são constituidos de 

gestores e professores das universidades.                                       

Movimento pela Paz e Não-Violência – Londrina Pazeando, 

COMPAZ,  

Unicesumar Londrina,

Secretaria Municipal de Educação,

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas 

2a.Região – SP/PR,

Associação Portal da Luz de Londrina,

Nós do Poder Rosa,

Faculdade Pitágoras Londrina,

PUC Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Campus 

Londrina,

Núcleo de Educação para a Paz – Projeto de Extensão da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná (NEP/UEPG)

Clube Aventureiros do Amanhecer

BPW Londrina Associação de Mulheres de Negócios e 

Profissionais.

Mitra Arquidiocesana de Londrina

Núcleo de Cultura de Paz e Práticas Restaurativas Nelson 

Mandela

Coletivo Black Divas

Instituto de Ensino Superior de Londrina S/S Ltda – INESUL

UniFil

UFPR Universidade Federal do Paraná 

Estamos em processo.                                                                                                                    

1-) A primeira ação do NEP é apoiar o Londrina Pazeando junto 

com o COMPAZ  Curso Virtual Aprender a Educar para a 

Paz .Curso Virtual é um Instrumento para Capacitação de 

Educadores em Educação para a Paz. Este Curso Virtual está 

adaptado para internet, partindo do material de um Curso com 52 

horas em formato de Oficinas circulares e presenciais de estudo 

e construção de uma compreensão do que é Educar para Paz.                                                                                                               

2-)  A segunda ação é realizar o Curso Aprender a Educar para a 

Paz presencial e itinerante, ou seja cada aula do curso será 

ministrada em uma universidade do NEP. O público pretendido 

serão professores, alunos e membros da comunidade em geral 

ligado às universidades. 

1-) O Curso Virtual está sendo realizado por professores 

voluntários. Os materiais do curso sao virtuais assim o 

custo é a mao-de-obra, que no caso está sendo 

voluntária. Divulgado no site do Londrina Pazeando e 

utilizando o StreamYard e o You Tube gratuitos.                       

2-) O  Curso Presencial será realizado nas instalacoes da 

IES, o material  será virtual e os próprios alunos poderão 

ratear sua impressão, bem como os cafes dos intervalos. 

A divulgacão será pelass redes sociais e pela IES.                                                                              

3-) Caso haja demanda, as IES poderão,  em paralelo,  

criar seus próprios cursos pagos e voluntariamente 

repassar alguns recuros para a OSC Pazendo pelo 

material didático, apoio logístico e know-how. EM ANDAMENTO

Site do Londrina Pazeando  

http://londrinapazeando.org.br/curso-virtual-aprender-

a-educar-para-a-paz/
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