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1) Identificação 
Nome da instituição: Movimento Pela Paz e Não-Violência- Londrina Pazeando                         Tipo/categoria (conforme instruções): 

Natureza Jurídica: (X) associação (  ) Fundação  (  ) Sociedade  Sem Fins lucrativos? (X) sim (  ) não  Isenta da cota patronal do INSS: (x) sim POR LEI (  ) não 

Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)? (  ) sim  (X) não                Possui registro no:  (  ) CNAS (  ) CEAS (  ) CMAS 

 

De Utilidade Pública?  ( ) não    Se sim, (OSCIP) Federal  (X) Estadual (X) Municipal                        Classificada como  OSCIP (lei 9790/99) (X) sim  (  ) não 

2) Origem dos recursos                      Metas 2022 
                     Valor (reais) 

               Metas 2023 
                Valor (reais) 

Receitas Totais 136.069,84 100% 150.300,00 100%  

   a) Recursos governamentais (subvenções)       

   b) Doações de pessoas jurídicas 69.931,20 51,39% 76.000,00 50,57%  

   c) Doações de pessoas físicas      

   d) Receita nota paraná 46.248,49 33,99% 53.000,00 35,26%  

   e) Patrocínios       

   f) Cooperação internacional      

   g) Prestação de serviços e/ou venda de produtos livros, gibis, 

camisetas. 
19.616,61  14,42% 21.000,00 13,97% 

 

   h) Outras receitas 273,54 0,20% 300,00 0,20%  

3) Aplicação dos recursos                     2022 
             Valor (Mil reais) 

                  2023 
             Valor (Mil reais) 

  Despesas Totais 116.335,44 100% 123.500,00 100%  

   a) Projetos, programas e ações sociais (excluindo pessoal)         

   b) Pessoal (salários + benefícios + encargos)         

   c) Despesas diversas (somatório das despesas abaixo) 116.335,44  100% 123.500,00 100%   

           Operacionais 112.947,1 97,09% 120.000,00 97,17%  

           Impostos e taxas 2.815,45 2,42% 3.000,00 2,53%  

           Financeiras 572,89 0,49% 500,00 0,40%  

           Capital (máquinas + instalações + equipamentos)      

           Outras (que devem ser discriminadas conforme relevância)      

4) Indicadores sociais internos 
Ações e benefícios para os(as) funcionários(as) 

2022 
Valor (Mil reais) 

% Sobre 

Receita 
2023 

Valor (Mil reais) 

% Sobre 

Receita 
Metas 2023 

   a) Alimentação      

   b) Educação      

   c) Capacitação e desenvolvimento profissional      

   d) Creche ou auxílio-creche      

   e) Saúde      

   f) Segurança e medicina no trabalho      

   g) Transporte      

   h) Bolsas/estágios      

   i) Outros      

     Total – Indicadores Sociais Internos      

5) Projetos, ações e contribuições para a sociedade 
(As ações e programas aqui listados são exemplos, ver instruções) 

2022 
Valor (reais) 

% Sobre 

Receita 
2023 

Valor (reais) 

% Sobre 

Receita 
Metas 2023 

   a) Assistência jurídica      

 Nº pessoas beneficiadas _____ 

Nº entidades beneficiadas ____ 
 Nº pessoas beneficiadas _____ 

Nº entidades beneficiadas ____ 
 ___ 

___ 

   b) Diversidade, etnia e questão racial      

 Nº pessoas beneficiadas _____ 

Nº entidades beneficiadas ____ 
 Nº pessoas beneficiadas _____ 

Nº entidades beneficiadas ____ 
 ___ 

___ 

   c) Educação popular/alfabetização de jovens e adultos (as)      

 Nº pessoas beneficiadas _____ 

Nº entidades beneficiadas ____ 
 Nº pessoas beneficiadas _____ 

Nº entidades beneficiadas ____ 
 ___ 

___ 

   d) Empreendedorismo/apoio e capacitação      

 Nº pessoas beneficiadas _____ 

Nº entidades beneficiadas ____ 
 Nº pessoas beneficiadas _____ 

Nº entidades beneficiadas ____ 
 ___ 

___ 

   e) Segurança alimentar/combate à fome Nº pessoas beneficiadas _____ 

Nº entidades beneficiadas ____ 
 Nº pessoas beneficiadas _____ 

Nº entidades beneficiadas ____ 
 ___ 

___ 

      

   f) Educação para a Cultura de Paz e Não-Violência 

 

Nº pessoas beneficiadas 20.000 

Nº entidades beneficiadas 200 
 Nº pessoas beneficiadas 20.000 

Nº entidades beneficiadas 200 
 ___ 

___ 

   Valores totais      

6) Outros indicadores 2022 2023 Metas 2023 

   Nº total de alunos(as)    

   Nº de alunos(as) com bolsas (integral)    

   Valor total das bolsas (integral)    

   Nº de alunos(as) com bolsas parciais    

   Valor total das bolsas parciais    

   Nº de alunos(as) com bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa    

   Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa    

7) Indicadores sobre o corpo funcional da organização 2022 2023 Metas 2023 

   Nº total de empregados(as) ao final do período - -  

   Nº de admissões durante o período - -  

   Nº de prestadores(as) de serviço voluntários 400 400  
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   % de empregados(as) acima de 45 anos - -  

   Nº de mulheres que trabalham na instituição - -  

   % de cargos de chefia ocupados por mulheres (comissão orga) - -  

   Idade média das mulheres em cargos de chefia - -  

   Salário médio das mulheres - -  

   Idade média dos homens em cargos de chefia - -  

   Salário médio dos homens - -  

   Nº de negros (as) que trabalham na instituição - -  

   % de cargos de chefia ocupados por negros (as) - -  

   Idade média dos (as) negros(as) em cargos de chefia - -  

   Salário médio dos (as) negros(as) - -  

   Nº de brancos (as) que trabalham na instituição 9 9  

   Salário médio dos(as) brancos(as) - -  

   Nº de estagiários (as) - -  

   Nº de voluntários (as) 200 200  

   Nº de portadores (as) de deficiências ou necessidades especiais - -  

   Salário médio portadores (as) necessidades especiais - -  

8) Qualificação do corpo funcional 2022 2023 Metas 2023 

 Nº total de docentes - -  

            Nº de doutores (as) - -  

            Nº de mestres (as) - -  

            Nº de especializados(as) - -  

            Nº de graduados(as) 200 200  

 Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e administrativo - -  

            Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores) - -  

            Nº de graduados(as) - -  

            Nº de graduandos(as) - -  

            Nº de pessoas com ensino médio - -  

            Nº de pessoas com ensino fundamental - -  

            Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto - -  

            Nº de pessoas não-alfabetizadas - -  

9) Informações relevantes quanto à ética, transparência e responsabilidade social  
 2022 Metas 2023 
   Relação entre a maior e a menor remuneração -  

   O processo de admissão de empregados(as) é: __x__% por indicação _x__% por seleção/concurso ____% por indicação ____% por seleção/concurso 

   A instituição desenvolve alguma política ou ação de valorização    

da diversidade em seu quadro funcional? 

(   ) sim, institucionalizada       

(   ) sim, não institucionalizada   

( x ) não 

(   ) sim, institucionalizada       

(   ) sim, não institucionalizada   

( x ) não 

   Se "sim" na questão anterior, qual? (   ) negros(as)   (   ) gênero  (   ) opção sexual 

(   ) portadores(as) de necessidades especiais  

(   )____________ 

(   ) negros(as)   (   ) gênero  (   ) opção sexual 

(   ) portadores(as) de necessidades especiais  

(   )____________ 

   A organização desenvolve alguma política ou ação de valorização 

da diversidade entre alunos(as) e/ou beneficiários(as)? 

( x ) sim, institucionalizada       

(   ) sim, não institucionalizada   

(   ) não 

(  x ) sim, institucionalizada       

(   ) sim, não institucionalizada   

(   ) não 

   Se "sim" na questão anterior, qual? (   ) negros(as)   (   ) gênero  (   ) opção sexual 

(   ) portadores(as) de necessidades especiais  

(  x ) dialogo entre as diferenças 

(   ) negros(as)   (   ) gênero  (   ) opção sexual 

(   ) portadores(as) de necessidades especiais  

(  x ) dialogo entre as diferenças 

   Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos e 

de responsabilidade social e ambiental: 
(   ) não são considerados  

(   ) são sugeridos          ( x  ) são exigidos 

(   ) não são considerados  

(   ) são sugeridos          ( x  ) são exigidos 

   A participação de empregados(as) no planejamento da instituição: 
( x ) não ocorre   (  ) ocorre em nível de chefia 

(   ) ocorre em todos os níveis 

( x) não ocorre   (  ) ocorre em nível de chefia 

(  ) ocorre em todos os níveis 

   Os processos eleitorais democráticos para escolha dos 

coordenadores(as) e diretores(as) da organização: 
(   ) não ocorrem ( ) ocorrem regularmente 

(   ) ocorrem somente p/cargos intermediários 

(   ) não ocorrem ( ) ocorrem regularmente 

(   ) ocorrem somente p/cargos intermediários 

   A instituição possui Comissão/Conselho de Ética para 

acompanhamento de: 

(   ) todas ações/atividades ( ) Ensino e Pesquisa 

(   ) experimentação animal/vivissecção  

(x ) comissão organizadora. 

(   ) todas ações/atividades ( ) Ensino e Pesquisa 

(   ) experimentação animal/vivissecção 

( x ) comissão organizadora. 

10) Outras informações 

Instruções para o preenchimento 
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tem 1 -  Tipo/categoria: autoclassificação/denominação da organização que está preenchendo o BS (por exemplo: organização social, OSC, sindicato, 
fundação, instituição formal de ensino, organização do terceiro setor, instituição de ensino superior, entre outras) 
Item 2 - Receitas de contribuições: receitas recebidas pelas entidades dos sócios/associados e demais contribuições regulares mediante contrapartida; 
receitas de doações: originam-se do setor privado tanto de pessoa física ou de pessoa jurídica e destinam-se a projetos; receitas de recursos 
governamentais (subvenções): originam-se do poder público. 
Item 4 - Metas 2023: valores em Mil Reais 
Itens 5,6,7,8 e 9 - Metas em Mil Reais e em números por ação/projeto 
Item 5 - Neste item devem constar somente os projetos, ações e contribuições para a sociedade que a instituição efetivamente realizou no exercício 
citado, agrupados por grandes temas de conhecimento geral (pode constar o nome de cada projeto, opcionalmente). A seguir relacionamos outros 
temas indicativos a serem acrescentados, quando for necessário, devendo sempre constar neste item o nº de pessoas e entidades beneficiadas: f) 
segurança no trabalho; g) assessorias/consultorias; h) direitos da 3ª idade/pessoas idosas; i) direitos da criança e do adolescente; j) direitos das 
pessoas portadoras necessidades especiais; l) diversidade de gênero/saúde da mulher; m) educação infantil/creches comunitárias; n) geração de 
emprego e renda; o) meio ambiente/desenvolvimento sustentável; p) questão indígena; q) saúde e saneamento; r) esporte, cultura e lazer; s) inclusão 
digital, t) não-violência, u) outros. No caso das IES, discriminar também os Programas e Projetos de Extensão. As metas 2023 devem expressar os 
valores em Mil Reais, bem como o nº de pessoas e de entidades beneficiadas que a organização deseja/busca alcançar/manter. 
Item 7 - O nº de negros(as) corresponde ao somatório do nº de pessoas classificadas/autodeclaradas como de cor de pele preta e parda; e o nº de 
brancos(as) como o somatório do nº de brancos(as) e amarelos(as), ambos conforme informados anualmente na RAIS. 
Item 8 - Espaço disponível para a organização colocar esclarecimentos e outras informações qualitativas e quantitativas que julgue necessárias. 
Obs. Os campos onde não constam ou não se aplicam o tipo de informação ao tipo/categoria da instituição que está divulgando seu Balanço Social 
devem ser preenchidos com NA (não se aplica) ou ND (não disponível). 
Obs. 1. O princípio deste BS é buscar transparência, responsabilidade e participação nas ações realizadas, bem como transparência total na origem e 
destino dos recursos utilizados pela organização em questão. 

 
Notas explicativas: 
Trabalho com o fomento da Cultura de Paz junto as escolas Municipais, Estaduais e Particulares. Assim existe um trabalho 

articulado junto a estas instituições governamentais e particulares, através de uma comissão organizadora (a partir de 

2008 junto com o COMPAZ - Conselho Municipal de Cultura de Paz) que promove anualmente uma seleção de textos e 

desenhos a fim de publicar um livro que se intitula: Londrina Pazeando - “Ideias dos estudantes de Londrina para 

construção de uma cultura de Paz e Não-Violência”(2003/2004) - “A paz é a gente que faz” (2005) e proposta - “Queremos 

os heróis pacifistas nas escolas”(2006). “Como eu posso contribuir para uma Cultura de Paz no Planeta?”(2007). “Os oito 

jeitos de mudar o mundo e a Construção de Cultura de Paz (2008). “Educar para a Paz, Desarmamento e Segurança 

Pública (2009). “10 anos de Movimento Pela Paz e Não-Violência – O que já fizemos nestes dez anos, e o que falta fazer?” 

(2010).  “Arma não é brinquedo... dê abraços (2011). “Vamos melhorar a saúde das gestantes: nascer em 2012 numa 

Cultura de Paz” (2012). Foi o segundo ano que incluímos os pais e ou responsáveis e professores na categoria textos. 

“Por um Mundo sem armas, drogas, violência e racismo –Tema Social da Copa do Mundo – Campanha Desarmamento” 

(2013) . Pela primeira vez o COMPAZ decidiu que seria oportuno trabalhar do mesmo tema de 2013, pois em 2014 é o 

ANO DA COPAZ, assim decidimos então pelo tema: - “Por um Mundo sem armas, drogas, violência e racismo –Tema 

Social da Copa do Mundo – Campanha Desarmamento” (2014). "A importância do diálogo na construção da paz" - Círculos 

de Construção de Paz - Justiça e Práticas Restaurativas (2015) alinhados com a implementação da Justiça Restaurativa 

em Londrina. Em 2016 trabalhamos, dialogando com a Prefeitura e a Câmara Municipal para discutirmos e construirmos 

uma Lei Municipal (Lei12.467 que Cria o Programa Municipal de Práticas Restaurativas), e que foi aprovada e sancionada 

em dezembro 2016, o tema do Livro foi: - “Justiça Restaurativa e a Construção da Cultura de Paz – ODS Paz e Justiça” 

(2016). Somos fundadores do Núcleo de Articulação para Implementar a Justiça Restaurativa em Londrina, junto o 

COMPAZ, Tribunal de Justiça do Paraná, OAB e Londrina Pazeando criado em agosto de 2014. “Em 2017 temos os 17 

Jeitos de Mudar o Mundo - Paz e Justiça Restaurativa ODS 16”, foi o tema do Livro (2017). Em 2018, o tema do Livro foi: 

“A Importância do Círculo de Construção de Paz na Escola. - Justiça Restaurativa e Paz - ODS 16”.  Em 2019, o tema do 

Livro foi: “Nossa Proposta para Pazearmos na Comunidade Escolar”. Círculo de diálogo e construção de Paz. Em 2020, o 

tema do Livro foi: “20 ANOS PAZEANDO… grupo jovem em Londrina 2020”. Em 2021, o tema do Livro foi: “Em 2040, a 

Londrina que queremos é – LONDRINA CIDADE DA PAZ. Como estou contribuindo para isto?”. Em 2022, o tema do Livro 

foi: “AGENDA 2030, os seus ODS e a Cultura de Paz.” 

Em 2005 atingimos as escolas da região próxima a Londrina, sendo um universo de 165.000 alunos em 240 escolas, que 

foram convidadas para participar das atividades, principalmente do livro. No ano de 2004 participaram entregando os textos 

15% das escolas de Londrina o que correspondeu a 30 escolas. Já em 2005 foram 240 escolas e que entregaram os textos 

representando 14,55% das escolas. Em 2006 foram 240 escolas sendo que 80 escolas entregaram (33%) os textos e 60 

(25%) foram selecionadas para participar do livro. Em 2007 foram 240 escolas sendo que 42 escolas entregaram textos e 

desenhos (17%),  Em 2008 foram 240 escolas sendo que 34 escolas entregaram textos e desenhos (14,16%). Em 2009 

foram 240 escolas sendo que 35 escolas entregaram textos e desenhos (14,58%). Em 2010 foram 240 escolas sendo que 

35 escolas entregaram textos e desenhos (15,42%). 

Já em 2011 foram: 
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Estaduais: 21 escolas 10 textos 11 desenhos =21 alunos 5  pais  5 prof. 

Particulares: 8 escolas 7 textos 8 desenhos = 15 alunos   3 pais  2  prof. 

Municipais: 15 escolas 13 textos 11 desenhos = 24 alunos 3 pais   5 prof. 

Totais -  44 escolas com 60 alunos  sendo (30 textos alunos)  (30 desenhos alunos)  mais 11 pais ou responsáveis e 

mais 12 professores, totalizando  83 pessoas. 

Em 2012 foram: 

Estaduais: 8 escolas 5 textos9 desenhos14 alunos 4 pais   5 prof. 

Particulares: 9 escolas 11 textos 9 desenhos 20 alunos 2 pais   2 prof. 

Municipais: 19 escolas 10 textos 10 desenhos 20 alunos 5 pais  5 prof.  

Total: 36 escolas com 54 alunos sendo ( 26 textos alunos)  ( 28 desenhos alunos) 

Total: 11 pais ou responsáveis, 12 professores , somando 77 pessoas. 

Em 2013 foram: 

Estaduais: 17 escolas 11 textos 16 desenhos 27 alunos 6 pais 5 prof. 

Particulares: 13 escolas 13 textos 12 desenhos 25 alunos 3 pais 3 prof. 

Municipais: 19 escolas 14 textos 16 desenhos 30 alunos 3 pais 6 prof.  

total: 49 escolas sendo 64 textos e 44 desenhos 

total: 82 alunos sendo (38 textos alunos) (44 desenhos alunos) 

total: 12 pais ou responsáveis 

total: 14 professores    

total de 108 pessoas 

Em 2014 foram: 

Municipais: 26 escolas 10 textos 13 desenhos 23 alunos 5 pais 5 prof. 33 pessoas 

Estaduais: 9 escolas 6 textos 9 desenhos 15 alunos 1 pais 2 prof. 18 pessoas 

Particulares: 10 escolas 09 textos 10 desenhos 19 alunos 2 pais 4 prof. 25 pessoas 

Total: 45 escolas sendo 44 textos e 32 desenhos 

total: 57 alunos sendo (25 textos alunos) (32 desenhos alunos) 

total: 8 pais ou responsáveis 

total: 11 professores    

total de 76 pessoas 

Em 2015 foram: 

Municipais: 43 escolas 19 relatos 10 textos 11 desenhos 21 alunos 5 pais 5 prof. 50 pessoas 

Estaduais: 3 escolas 1 relatos 2 textos 6 desenhos 8 alunos 1 pais 0 prof. 10 pessoas 

particulares: 8 escolas 2 relatos 7 textos 7 desenhos 14 alunos 2 pais 3 prof. 21 pessoas 

total: 54 escolas sendo 35 textos e 24 desenhos 22 relatos 

total: 43 alunos sendo (19 textos alunos) (24 desenhos alunos) 

total: 8 pais ou responsáveis 

total: 8 professores 

total: 22 relatos   

total de 81 pessoas 

 

Em 2016 foram: 

Municipais: 22 escolas 09 relatos 09 textos 14 desenhos 23 alunos 05 pais 03 profs. 40 pessoas 

Estaduais: 09 escolas 05 relatos 05 textos 10 desenhos 15 alunos 02 pais 02 profs. 24 pessoas 

Particulares: 07 escolas 03 relatos 05 textos 04 desenhos 09 alunos 02 pais 03 profs. 16 pessoas 

Total: 38 escolas sendo 35 textos e 28 desenhos 17 relatos 

Total: 47 alunos sendo (19 textos alunos) (28 desenhos alunos) 

Total: 09 pais ou responsáveis 

Total: 08 professores 
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Total: 17 relatos   

Total de 81 pessoas 

 

Em 2017 foram: 

Municipais: 24 escolas 04 relatos 11 textos 12 desenhos 23 alunos 05 pais 05 profs. 33 pessoas 

Estaduais: 11 escolas 06 relatos 06 textos 07 desenhos 13 alunos 02 pais 04 profs. 19 pessoas 

Particulares: 10 escolas 05 relatos 08 textos 09 desenhos 17 alunos 03 pais 03 profs. 23 pessoas 

Total: 45 escolas  

Total: 53 alunos sendo (25 textos alunos) (28 desenhos alunos) 

Total: 10 pais ou responsáveis 

Total: 12 professores 

Total: 15 relatos   

Total de 75 pessoas (desenhos redações) 

Total de 90 pessoas (com os relatores) 

 

Em 2018 foram: 

Municipais: 19 escolas 07 relatos 11 textos 16 desenhos 27 alunos 06 pais 07 profs. 47 pessoas 
Estaduais: 06 escolas 03 relatos 03 textos 05 desenhos 08 alunos 01 pais 00 profs. 12 pessoas 
particulares: 11 escolas 05 relatos 09 textos 11 desenhos 20 alunos 04 pais 05 profs. 34 pessoas 
Total: 36 escolas  
Total: 55 alunos sendo (25 textos alunos) (28 desenhos alunos) 
total: 11 pais ou responsáveis 
total: 12 professores 
total: 15 relatos   
Total de 78 pessoas (desenhos redações) 
total de 93 pessoas (com os relatores) 
 
Em 2019 foram: 

MUNICIPAIS: 12 Escolas com 04 relatos, 44 alunos com11 equipes de textos, 52 alunos com 13 equipes de desenhos, 
totalizando 96 alunos, 02 textos de pais, 05 textos de professores, 24 professores orientadores das equipes, totalizando 
131 pessoas.  
 
ESTADUAIS: 05 Escolas 02 relatos, 12 alunos com 3 equipes de textos, 20 alunos com 5 equipes de desenhos, 
totalizando 32 alunos, 00 textos de pais, 02 textos de professores, 05 professores orientadores totalizando 41 pessoas. 
 
PARTICULARES: 12 Escolas com 09 relatores em 6 relatos, 31 alunos com 08 equipes de textos, 43 alunos com 11 
equipes de desenhos, totalizando 74 alunos, 05 textos de pais, 05 textos de professores, 17 professores orientadores 
totalizando 110 pessoas. 
 
TOTAL: 29 Escolas (+2 escolas patrocinadoras) 31 escolas 
 
TOTAL: 202 alunos 
TOTAL: 07 pais ou responsáveis 
TOTAL: 12 professores 
TOTAL: 12 relatos 
TOTAL: 46 professores orientadores   
TOTAL DE 282 PESSOAS 
 
Em 2020 foram: 

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. 
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Estimamos que estiveram envolvidos diretamente na seleção de textos aproximadamente 280 professores, entre escolas 
particulares, do município e do estado. Consideramos que estas professoras são “voluntárias” no trabalho de seleção de 
textos, e extensão dos trabalhadores da OSC. 

Em 2021 foram: 

Este ano com a pandemia as escolas tiveram grande dificuldade para produzirem textos e desenhos com os alunos, 
Mesmo assim tivemos uma riqueza enorme de textos, uma vez que as Universidades vieram se somar ao conteúdo do 
Livro Pazeando. A Unicesumar e a Inesul têm a proposta de publicar um E-book com os textos levantados dentro de 
suas instituições. Participaram do livro 3 Escolas Municipais e 3 programas da SME Secretaria Municipal de Educação, 
com 9 pessoas sendo 5 textos e 4 desenhos, 6 Escolas Estaduais com 10 pessoas sendo 7 textos e 3 desenhos, 9 
Escolas Particulares com 22 pessoas sendo 12 textos e 7 desenhos,  12 Universidades com 15 pessoas e sendo 15 
textos. Totalizando 56 pessoas de 33 instituições de ensino, sendo inclusive 2 de fora de Londrina. 

Em 2022 foram: 

Este ano tivemos uma riqueza enorme de textos, uma vez que as Universidades vieram se somar ao conteúdo do Livro 
Pazeando. Participaram do livro 14 Escolas Municipais, com 46 pessoas sendo 8 textos e 13 desenhos, 3 professores, 1 
relato de experiencia, 21 professores orientadores, 6 Escolas Estaduais com 19 pessoas sendo 5 textos e 3 desenhos, 1 
pai, 1 relato de experiencia e 08 professores orientadores, 8 Escolas Particulares com 37 pessoas sendo 10 textos, 7 
desenhos, 1 pai, 3 professores, 2 relatos de experiencia e 15 professores orientadores, 06 Universidades com 17 
pessoas e sendo 11 textos. São 46 textos e 23 desenhos. Totalizando 119 pessoas de 34 instituições de ensino. 

 

Indicadores do trabalho: 

[2002-2010 até 01/janeiro] Número de reportagens total de 331 (199 tv +132 jornais) 
[2002-2010 até 01/janeiro] Número de Tempo Mídia Televisiva 588+63 = 651 minutos 
[2002-2010 até 01/janeiro] Número de Tempo Mídia Publicada na Internet (Oasis +marcha pela paz + Jardim Maringá 
120 minutos[2002-2010 até 01/janeiro] Número de reportagens em Jornais diversos 132 
[2002-2010 até 01/janeiro] Número de entrevistas para Rádio 226 
[2002-2010 até 01/janeiro] Número de Tempo Mídia Rádio 730 minutos 
[2010-2011 até 01 janeiro ] Número de reportagens de TVs e Documentários do movimento  - 242 vídeos 
http://www.youtube.com/my_videos?feature=mhum 
[2011-2012 até 01 janeiro] Número de reportagens de TVs e Documentários do movimento  - 242 vídeos totalizando 289 
minutos publicados http://www.youtube.com/my_videos?feature=mhee 
[2012-2013 até 01 janeiro] Temos publicado no You Tube http://www.youtube.com/user/Pazeando/videos?view=0  261 
vídeos entre vídeos reportagens  e documentários, com 13 inscritos no canal e 59.327 exibições. 
Criamos em 2012 um novo canal http://www.youtube.com/channel/UCdqbjLL7EN8opar4rp1EuVA/videos?view=0   de 
Palestra com 17 vídeos palestras e 183 exibições. 
[2013-2014 até 15 dezembro] Temos publicado no You Tube http://www.youtube.com/user/Pazeando/videos?view=0  
296 vídeos entre vídeos reportagens  e documentários, com 24inscritos no canal e 80.371 visualizações. Novo canal 
http://www.youtube.com/channel/UCdqbjLL7EN8opar4rp1EuVA/videos?view=0   de Palestra com 17 vídeos palestras e 
183 exibições. 
[2014-2015 até 31 janeiro/15] Temos publicado no You Tube http://www.youtube.com/user/Pazeando/videos?view=0377 
vídeos entre vídeos (349) reportagens  e (28) documentários, com 35 inscritos no canal e 97.522 visualizações. Novo 
canal http://www.youtube.com/channel/UCdqbjLL7EN8opar4rp1EuVA/videos?view=0de Palestra com 28 vídeos 
palestras. 
[2015-2016 até 16 dez/15] Temos publicado no You Tube http://www.youtube.com/user/Pazeando/videos?view=0 385 
vídeos entre vídeos reportagens e documentários, com 64 inscritos no canal e 114.211 visualizações  . Novo canal  de 
PALESTRAS http://www.youtube.com/channel/UCdqbjLL7EN8opar4rp1EuVA/videos?view=0 de Palestra com 41 vídeos 
palestras. 
[2016-2017 até 31 dez/16]Temos publicado no You Tube http://www.youtube.com/user/Pazeando/videos?view=0 427 
vídeos entre vídeos reportagens e documentários, 104 inscritos no canal e 132.194 visualizações  CANAL DE 
PALESTRAS http://www.youtube.com/channel/UCdqbjLL7EN8opar4rp1EuVA/videos?view=0 . Com 12.349 visualizações 
76 vídeos 

[30 dez/2021]  
01 CANAL DE REPORTAGENS You Tube  https://www.youtube.com/user/Pazeando/featured   vídeos entre vídeos 
reportagens e documentários, 342 inscritos no canal e (2020) 186.600  visualizações e 192.182 visualizações (2021)  
02 CANAL DE PALESTRAS You Tube  https://www.youtube.com/channel/UCdqbjLL7EN8opar4rp1EuVA/videos?view=0 
vídeos entre vídeos reportagens e documentários, 562 inscritos (2020) e 795 inscritos (2021) no canal e 101.461 
visualizações 2020 e 113.414 visualizações (2021)  
03 CANAL MÚSICAS e Mídia de Paz You Tube https://www.youtube.com/channel/UCQzfDxa6ngYwqFFtIn9gOLA/videos 

http://www.youtube.com/my_videos?feature=mhum
http://www.youtube.com/my_videos?feature=mhee
http://www.youtube.com/user/Pazeando/videos?view=0
http://www.youtube.com/user/Pazeando/videos?view=0
http://www.youtube.com/channel/UCdqbjLL7EN8opar4rp1EuVA/videos?view=0
http://www.youtube.com/user/Pazeando/videos?view=0
http://www.youtube.com/channel/UCdqbjLL7EN8opar4rp1EuVA/videos?view=0
http://www.youtube.com/user/Pazeando/videos?view=0
http://www.youtube.com/channel/UCdqbjLL7EN8opar4rp1EuVA/videos?view=0
http://www.youtube.com/user/Pazeando/videos?view=0
http://www.youtube.com/channel/UCdqbjLL7EN8opar4rp1EuVA/videos?view=0
https://www.youtube.com/user/Pazeando/featured
https://www.youtube.com/channel/UCdqbjLL7EN8opar4rp1EuVA/videos?view=0
https://www.youtube.com/channel/UCQzfDxa6ngYwqFFtIn9gOLA/videos
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[30 dez/2022]  
01 CANAL DE REPORTAGENS You Tube  https://www.youtube.com/user/Pazeando/featured vídeos entre vídeos 
reportagens e documentários, 384 inscritos no canal e (2022) 227.213 visualizações. 
02 CANAL DE PALESTRAS You Tube  https://www.youtube.com/channel/UCdqbjLL7EN8opar4rp1EuVA/videos?view=0 
vídeos entre vídeos reportagens e documentários, 856 inscritos (2022) e 119.039 visualizações 
03 CANAL MÚSICAS e Mídia de Paz You Tube https://www.youtube.com/channel/UCQzfDxa6ngYwqFFtIn9gOLA/videos 
vídeos entre vídeos reportagens e documentários, 115 inscritos (2022) 15.685 visualizações 
 

[2002-2009 até 01/janeiro] Número de visitantes – 17.581 visitas (até 2006 -12.179  acesso 2007- 5.402)  
[2002-2009 até 26/fevereiro] Número de visitantes – 25.788 visitas (até 2008 -17.581  acesso 2008 – 8.207) 
[2002-2010 até 31/janeiro] Número de visitantes – 35.242 visitas (até 2009- 25.788  acesso 2009 – 9.454) 
[2011] Publicado novo site então não sabemos número de acessos. 
[2012] Publicado novo site então não sabemos número de acessos. 
[2013] Publicado novo site do mov. de 01/jan./13 até 15/dez/13 Visitas12.492 Visualizações de página 33.057 
[2014] Site ano de 2014 sem dados do googleanalytics 
[2002] Número de pessoas na primeira caminhada pela Paz leste oeste, 800 
[2003] Número de pessoas na segunda caminhada pela Paz leste oeste, 500 
[2004] Número de pessoas na terceira caminhada pela Paz leste oeste, 200 
[2005] Número de pessoas na quarta caminhada pela Paz na av. Santos Dumont, 20 (**choveu forte) mas foram 
entregues 500 (vasinhos) flores para 500 carros em uma média de 1.500 abordadas. 
[2002] Número de crianças nas caminhadas durante a semana da Paz,  pela cidade, 6.000 
[2003] Número de crianças nas caminhadas durante a semana da Paz  pela cidade, 20.000 
[2004] Número de crianças nas caminhadas durante a semana da Paz pela cidade, 15.000 
[2005] Número de crianças nas caminhadas durante a semana da Paz pela cidade, 15.000 
[2006] Número de crianças nas caminhadas durante a semana da Paz pela cidade, 5.000 (a prefeitura de Londrina ficou 
90 em greve o que dificultou as caminhadas. 
[2007] Número de crianças nas caminhadas durante a semana da Paz pela cidade 4.800. 
[2008] Número de crianças nas caminhadas durante a semana da Paz pela cidade 7.300. 
[2009] Número de crianças nas caminhadas durante a semana da Paz pela cidade 5.100. 
[2010] Número de crianças nas caminhadas durante a semana da Paz pela cidade 6.300. 
[2011] Número de crianças nas caminhadas durante a semana da Paz pela cidade 5.350. 
[2012] Número de crianças nas caminhadas durante a semana da Paz pela cidade 4.100. 
[2013] Número de crianças nas caminhadas durante a semana da Paz pela cidade 4.000. 
[2014] Número de crianças nas caminhadas durante a semana da Paz pela cidade 3.800. 
[2015] Número de crianças nas caminhadas durante a semana da Paz pela cidade 2.700. 
[2016] Número de crianças nas caminhadas durante a semana da Paz pela cidade 1.500. 
[2017] Número de crianças nas caminhadas durante a semana da Paz pela cidade sem informações 
[2018] Número de crianças nas caminhadas durante a semana da Paz pela cidade sem informações 
[2019] Número de crianças nas caminhadas durante a semana da Paz pela cidade sem informações 
[2020] Número de crianças nas caminhadas durante a semana da Paz pela cidade (pandemia não houve eventos) 
[2021] Número de crianças nas caminhadas durante a semana da Paz pela cidade (pandemia não houve eventos) 
[2007] Caminharam pela Paz nas rua centrais de Londrina cerca de 80 pessoas, durante o período de organização do 1º 
Fórum de Educação para Paz –COMPAZ –ld. 
[2003] Produção e distribuição (quando solicitada) de 20 CDs para apoio às caminhadas das escolas. 
[2004] Produção e distribuição (quando solicitada) de 20 CDs para apoio às caminhadas das escolas. 
[2003] Número de escolas que recebeu regulamento da 1º coletânea para publicar um livro, 200 
[2004] Número de escolas que recebeu regulamento da 2º coletânea para publicar um livro, 200 
[2005] Número de escolas que recebeu regulamento da 3º coletânea para publicar um livro, 240 
[2006] Número de escolas que recebeu regulamento da 4º coletânea para publicar um livro, 240 
[2007] Número de escolas que recebeu regulamento da 5º coletânea para publicar um livro, 240 
[2008] Número de escolas que recebeu regulamento da 6º coletânea para publicar um livro, 240 
[2009] Número de escolas que recebeu regulamento da 7º coletânea para publicar um livro, 240 
[2010] Número de escolas que recebeu regulamento da 8º coletânea para publicar um livro, 240 
[2011] Número de escolas que recebeu regulamento da 9º coletânea para publicar um livro, 240 
[2012] Número de escolas que recebeu regulamento da 10º coletânea para publicar um livro, 240 
[2013] Número de escolas que recebeu regulamento da 11º coletânea para publicar um livro, 240 
[2014] Número de escolas que recebeu regulamento da 12º coletânea para publicar um livro, 240 
[2015] Número de escolas que recebeu regulamento da 13º coletânea para publicar um livro, 243 
[2016] Número de escolas que recebeu regulamento da 14º coletânea para publicar um livro, 243 
[2017] Número de escolas que recebeu regulamento da 15º coletânea para publicar um livro, 243 
[2018] Número de escolas que recebeu regulamento da 16º coletânea para publicar um livro, 243 
[2019] Número de escolas que recebeu regulamento da 17º coletânea para publicar um livro, 250 

https://www.youtube.com/user/Pazeando/featured
https://www.youtube.com/channel/UCdqbjLL7EN8opar4rp1EuVA/videos?view=0
https://www.youtube.com/channel/UCQzfDxa6ngYwqFFtIn9gOLA/videos
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[2020] Número de escolas que recebeu regulamento da 18º coletânea para publicar um livro, 250 
[2021] Número de escolas que recebeu regulamento da 19º coletânea para publicar um livro, 250 + 7 Universidades 
[2022] Número de escolas que recebeu regulamento da 20º coletânea para publicar um livro, 250 + 7 Universidades 
[2003-2004] Número de crianças e adolescentes que fazem parte destas escolas, 60.000 alunos. 
[2003] Número de livros publicados 1.000 
[2004] Número de livros publicados 1.000 
[2005] Número de livros publicados 1.000 
[2006] Número de livros publicados 1.000 
[2007] Número de livros publicados    700 
[2008] Número de livros publicados  1.000 
[2009] Número de livros publicados  1.000 
[2010] Número de livros publicados  1.000 
[2011] Número de livros publicados  1.000 
[2012] Número de livros publicados    600 
[2013] Número de livros publicados  1.000 
[2014] Número de livros publicados  1.000 
[2015] Número de livros publicados  1.000 
[2016] Número de livros publicados  1.000 
[2017] Número de livros publicados  1.000 
[2018] Número de livros publicados  1.000 
[2019] Número de livros publicados  1.000 
[2020] Número de livros publicados  1.000 
[2021] Número de livros publicados  1.000 
[2022] Número de livros publicados  1.000 
[2003] Número de livros distribuídos para as escolas e bibliotecas 400 
[2003] Número de livros distribuídos para patrocinadores, outras OSCs, UNESCO e outras cidades 500 
[2004] Número de livros distribuídos para as escolas e bibliotecas 400 
[2004] Número de livros distribuídos para patrocinadores, outras OSCs, UNESCO e outras cidades 500 
[2005] Número de livros distribuídos para as escolas e bibliotecas 400 
[2005] Número de livros distribuídos para patrocinadores, outras OSCs, UNESCO e outras cidades 300 
[2006] Número de livros distribuídos para as escolas e bibliotecas 400 
[2006] Número de livros distribuídos para patrocinadores, outras OSCs, UNESCO e outras cidades 300 
[2007] Número de livros distribuídos para as escolas e bibliotecas 400 
[2007] Número de livros distribuídos para patrocinadores, outras OSCs, UNESCO e outras cidades 90 
[2008] Número de livros distribuídos para as escolas e bibliotecas 400 
[2008] Número de livros distribuídos para patrocinadores, outras OSCs, UNESCO e outras cidades 300 
[2009] Número de livros distribuídos para as escolas e bibliotecas 400 
[2009] Número de livros distribuídos para patrocinadores, outras OSCs, UNESCO e outras cidades 300 
[2010] Número de livros distribuídos para as escolas e bibliotecas 400 
[2010] Número de livros distribuídos para patrocinadores, outras OSCs, UNESCO e outras cidades 400 
[2011] Número de livros distribuídos para as escolas e bibliotecas 400 
[2011] Número de livros distribuídos para patrocinadores, outras OSCs, UNESCO e outras cidades 400 
[2012] Número de livros distribuídos para as escolas e bibliotecas 400 
[2012] Número de livros distribuídos para patrocinadores, outras OSCs, UNESCO e outras cidades 100 
[2013] Número de livros distribuídos para as escolas e bibliotecas 400 
[2013] Número de livros distribuídos para patrocinadores, outras OSCs, UNESCO e outras cidades 100 
[2014] Número de livros distribuídos para as escolas e bibliotecas 400 
[2014] Número de livros distribuídos para patrocinadores, outras OSCs, UNESCO e outras cidades 100 
[2015] Número de livros distribuídos para as escolas e bibliotecas 400 
[2015] Número de livros distribuídos para patrocinadores, outras OSCs, UNESCO e outras cidades 100 
[2016] Número de livros distribuídos para as escolas e bibliotecas 400 
[2016] Número de livros distribuídos para patrocinadores, outras OSCs 300 
[2017] Número de livros distribuídos para as escolas e bibliotecas 400 
[2017] Número de livros distribuídos para patrocinadores, outras OSCs 300 
[2018] Número de livros distribuídos para as escolas e bibliotecas 400 
[2019] Número de livros distribuídos para as escolas e bibliotecas 400 
[2020] Número de livros distribuídos para as escolas e bibliotecas 400 
[2021] Número de livros distribuídos para as escolas e bibliotecas 400 
[2022] Número de livros distribuídos para as escolas e bibliotecas 400 
[2018] Número de livros distribuídos para patrocinadores, outras OSCs 300 
[2019] Número de livros distribuídos para patrocinadores, outras OSCs 300 
[2019-2020-2021-2022] Publicação do Livro Virtual Londrina Pazeando http://londrinapazeando.org.br/livro-londrina-
pazeando/ com endereço exclusivo (e o conteúdo separado produzido por cada escola) para cada escola participante 

http://londrinapazeando.org.br/livro-londrina-pazeando/
http://londrinapazeando.org.br/livro-londrina-pazeando/
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pudesse postar nas Rede Sociais, além do Livro Virtual em PDF completo como o mesmo conteúdo completo do Livro 
Impresso. 
[2020] Publicação do Livro em eBOOK 
[2021] Publicação do Livro em eBOOK e disponibilizado na Amazon 
[2022] Publicação do Livro em eBOOK e disponibilizado na Amazon 
[2003] Número de gibis publicados 5.000 
[2003-2004] Número de gibis distribuídos para as escolas e bibliotecas 3.500 
[2005] Número de gibis publicados 10.000 
[2005] Número de gibis distribuídos para as escolas e bibliotecas 7.000 sendo foram distribuídos cerca de 40 un por 
escolas, e com a condição de pertencerem a biblioteca para uso de todas as turmas. Foi o único gibi do pais que tratou 
da questão do desarmamento. 
[2011] Número de gibis distribuídos para as escolas e bibliotecas 10.000 sendo foram distribuídos cerca de 35 un por 
escolas, e com a condição de pertencerem a biblioteca para uso de todas as turmas. Foi o único gibi do pais que tratou 
da questão do desarmamento. Mais 3.000 para outras distribuições. 
[2014] Número de gibis/revista impressos 3.500 und. Distribuição na Cidade. Colocamos nos Rede de apoiadores para 
fazer a distribuição nas escolas, bibliotecas, sindicatos (conforme lista distribuição) e Distribuímos 600 und em 
consultórios médicos "junto" com jornal do Sindicato Rural Patronal (sem custo /como doação) . Também o SESI 
distribuiu para todos os colégios SESI do Paraná. 
[2015] Número de gibis/revista impressos 1.500 und. Distribuição na Cidade. Colocamos nos Rede de apoiadores para 
fazer a distribuição nas escolas, bibliotecas. Núcleo de Articulação para Implementar a Justiça Restaurativa em Londrina 
Também o SESI distribuiu para todos os colégios SESI do Paraná. 
[2016] Número de gibis/revista impressos 6.100 und. Distribuição na Cidade. Colocamos nos Rede de apoiadores para 
fazer a distribuição nas escolas, bibliotecas. Núcleo de Articulação para Implementar a Justiça Restaurativa em 
Londrina, a publicação teve o patrocínio da Caritas Londrina. 
[2006] Número de JOGOS DA PAZ produzidos 600 un. Sendo os jogos um produto pedagógico com fins educacionais e 
de sustentabilidade financeira da OSC. 
[2011] Número de JOGOS DA PAZ produzidos 1.000 um que foram distribuídos para as escolas e outras organizações. 
[2012] Produção do Jogo Pazeando para Celular Android, PC, iPhone, iPod, Tablet. 
[2013] Atualização do Jogo Pazeando para Celular Android, PC, iPhone, iPod, Tablet.  
[2003] Número de escolas que entregaram textos e desenhos -10% ( 20 escolas de 200) 
[2004] Número de escolas que entregaram textos e desenhos -15% ( 30 escolas de 200) 
[2005] Número de escolas que entregaram textos e desenhos -14,55% ( 35 escolas de 240) 
[2006] Número de escolas que entregaram textos e desenhos -33,33% ( 80 escolas de 240) 
[2007] Número de escolas que entregaram textos e desenhos -17,00% ( 42 escolas de 240) 
[2008] Número de escolas que entregaram textos e desenhos -14,16% ( 34 escolas de 240) 
[2009] Número de escolas que entregaram textos e desenhos -14,58% ( 35 escolas de 240) 
[2010] Número de escolas que entregaram textos e desenhos -15,42 % ( 35 escolas de 240) 
[2011] Número de escolas que entregaram textos e desenhos -18,10 % ( 44 escolas de 243) 
[2012] Número de escolas que entregaram textos e desenhos -14,81 % ( 36 escolas de 243) 
[2013] Número de escolas que entregaram textos e desenhos -20,16 % ( 49 escolas de 243) 
[2014] Número de escolas que entregaram textos e desenhos -18,51 % ( 45 escolas de 243) 
[2015] Número de escolas que entregaram textos e desenhos -22,22 % (54 escolas de 243) 
[2016] Número de escolas que entregaram textos e desenhos -15,63,22 % (38 escolas de 243) 
[2017] Número de escolas que entregaram textos e desenhos -18,52 % (45 escolas de 243) 
[2018] Número de escolas que entregaram textos e desenhos -14,81 % (36 escolas de 243) 
[2019] Número de escolas que entregaram textos e desenhos -12,40 % (31 escolas de 250) 
[2020] Número de escolas que entregaram textos e desenhos -  4,80 % (12 escolas de 250) *pandemia 
[2021] Número de escolas que entregaram textos e desenhos - 12,84% (33 instituições ensino sendo 250 Escolas e + 7 
Universidades) *pandemia 
[2022] Número de escolas que entregaram textos e desenhos - 13,22% (34 instituições ensino sendo 250 Escolas e + 7 
Universidades) 
[2003-2004] Número de oradores do fora de Londrina 8 pessoas 
[2003-2004] Doação das palestras gravadas em vídeo (2x) 8 fitas, proferidas pelos oradores de fora, para Secretaria 
Municipal de Educação e o Núcleo Regional de Educação. 
[2005] Número de oradores do fora de Londrina 2 pessoas, para fazerem treinamento de voluntários para trabalhar no 
desarmamento.  
[2006] Número de oradores do fora de Londrina 1 pessoas, palestra A Arte de viver a Mudança promovida pela Rede de 
Empresas e Instituições amigas da Cultura de Paz com 400 pessoas participando do evento. 
[2006] Número de oradores do fora de Londrina 2 pessoas, para realizar seminário da comunidade segura para discutir o 
tema – qual a polícia que desejamos? 
[2007] Número de oradores do fora de Londrina 1 pessoas, durante a palestra Educação para a Paz promovida pela 
comissão organizadora do 1° Fórum de Educação para a Paz, que tinha objetivo de legitimar a criação da Lei Municipal 
que institui o COMPAZ – conselho municipal de cultura de paz em Londrina. Participaram do evento 130 pessoas. 
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[2009] Realização do 2º Fórum Estadual de Educação para a Paz –Mídia Cidadã/Mídia de paz, que reuniu as 
Universidades de Jornalismo da UEL, UNOPAR e PITÀGORAS, em três painéis; 
PAINEL - 5º A ÉTICA E A CONSTRUÇÃO DA NOTÍCIA 
Anaísa Catucci (UOL / Folha On-Line);Fábio Luporini (Portal RPC);Marco Feltrin (Bonde);Sérgio Mari Júnior (Cedilha 
Comunicação e Design/UMP) Mediadora: Karen Debértolis (Unopar) 
PAINEL - MÍDIA CIDADÃ- Debate com profissionais das diversas áreas da comunicação sobre mídia pela 
paz  Debatedores: Ana Paula Nascimento (Folha de Londrina / Folha Cidadania); Carina Paccola – (Sanepar / Jornalista 
Amiga da Criança – ANDI); Cláudia Romariz (APP – Associação dos Profissionais de Propaganda) Denise Matoso (CRP 
- Conselho Regional de Psicologia); Patrícia Hermely (Designer - Egg Design); Patrícia Zanin (Jornalista - UEL FM); 
Renato Martins (Relações Públicas - UEL) Mediador: Ayoub Hanna Ayoub – Presidente do Sindicato dos Jornalistas de 
Londrina e Chefe do Departamento de Comunicação da UEL 
PAINEL - MÍDIA E VIOLÊNCIA - Apresentação do Portal “Mídia Cidadã – Comunicação e Responsabilidade Social para 
Construção da Cidadania”, projeto desenvolvido pelos cursos de Comunicação Social da UEL, Unopar e Pitágoras, em 
parceria com o Compaz - Mesa redonda com sociólogo, editores e profissionais da imprensa de Londrina  
Debatedores: Gelson Negrão (Rede Massa); Fernando Brevilheri (TV Tarobá); Patrícia Piveta (RPC/TV Coroados); 
Ayoub  Hanna  Ayoub  (  sindicato  dos  jornalistas  );Luciano Augusto (Folha de Londrina) 
Lucas Araújo (RIC TV/UMP); Marcelo Frazão (Jornal de Londrina/OSC MAE – Meio Ambiente Equilibrado) Mediador: 
Lauriano Benazzi (Unopar) 
[2010] Realização do 3º Fórum Estadual de Educação para a Paz -Mídia de paz, que reuniu as Universidades de 
Jornalismo da UEL, UNOPAR e PITÀGORAS: - Como a Mídia pode colaborar na construção da Cultura de Paz 
Na programação da Semana da Paz, um debate com editores de jornais e TVs de Londrina apresentou como, cada 
veículo, trata a cultura da paz de Patrícia Zanin (veja completo em www.midiadepazparana.org.br ) 
As reflexões apresentadas no debate devem repercutir na prática da imprensa. 
"Para vir aqui, fiquei me perguntando o que avançou de 2009 para cá e percebi que houve avanço sim, na minha 
prática", declarou Fernando Brevilheri, diretor de jornalismo da TV Tarobá, afiliada da Bandeirantes. 
Ele garante ter ampliado, na TV, a divulgação das ações do Londrina Pazeando e do Compaz (Conselho Municipal de 
Cultura da Paz)."Hoje mesmo fomos cobrir uma caminhada pela paz da meninada do Milton Gavetti. Ligaram três ou 
quatro pais, mais dois professores pedindo cópia da matéria", exemplificou. 

[2011] Realização do 4º Fórum Estadual de Educação para a Paz -Mídia de paz, que reuniu as Universidades de 
Jornalismo da UEL, UNOPAR e PITÀGORAS: - Como a Mídia pode colaborar na construção da Cultura de Paz. Com texto 
de Patrícia Zanin (veja completo em www.midiadepazparana.org.br ) 
[2012] Realização do 5º Fórum Estadual de Educação para Paz, que teve como tema “Mídia para Cultura de Paz”. A 
dinâmica consistiu em uma peça de comunicação “defendida” e “atacada” por dois grupos de estudantes que mobilizaram 
argumentos para apoiar ou não a difusão da peça. Após discussões em grupo, os participantes dos dois grupos 
sintetizaram as ideias principais que nortearam suas ações. Na etapa seguinte o fechamento do fórum foi dois profissionais 
abordando os valores humanos no mercado de trabalho. Esta parte do debate ficou por conta do sociólogo Marcos Antonio 
Rossi, professor da instituição; e da jornalista Ana Carla Barbosa, formada também pela Unopar em janeiro de 2012, que 
atua como repórter no portal RBV News, na capital do Mato Grosso do Sul. 
[2008] Número de oradores do fora de Londrina 5 pessoas, 4 durante do Fórum de Segurança Pública na ACIL e 1 durante 
a 9º semana municipal da Paz. 
[2013] Realização do 6º Fórum Estadual de Educação para Paz, 
Contribuição das Mídias para construção de uma Cultura de Paz. 
Sub Tema: Violência e Entretenimento nas Mídias - “Porque usamos a violência como entretenimento”?  
EVENTO 01 Local: UEL Universidade Estadual de Londrina, Horas: 20 h Sala Nº 683 Centro: CECA -UEL 
Data: TERÇA 24 de setembro de 2013 
EVENTO 02 Semana de Mostra de Filmes com Debates : Cinema e Violência. 
Quarta Tarde 25 Escola Ativa: Filme Vida de Inseto. Av. Paul Harris, 573 Novo Aeroporto Londrina fone 3337-3468 
Horário: 14 h Mesa debatedora: 1- Charleston Luiz da Silva COMPAZ e 2- jornalista e professora da Unopar Muriel Amaral. 
Quinta Manhã 26 Colégio Estadual Profª Lucia Barros Lisboa -Filme Jogos Vorazes 
Rua José Maria Pereira, 78 - Cj Vivi Xavier fone 3348-7786 Horário: 07:30 h 
Mesa debatedora: 1- Marinalva Damião Cruz da Silva COMPAZ e 2-jornalista e professor da Unopar Wilhan Santin;  3- 
Sônia Lenira, jornalista e professora do Colégio Estadual Profª Lucia Barros Lisboa. 
EVENTO 03 Festival Kinoarte de Cinema - 15a Edição Londrina 
Uma contribuição do Festival para a Sustentabilidade e Cultura de Paz 
Projeto Kino Cidadão Exibição do Filme BRICHOS 2 - A FLORESTA É NOSSA 
Diretor Paulo Munhoz: Sinopse Os habitantes da Vila dos Brichos precisam decidir o futuro da sua cidade, ameaçada de 
perder sua floresta para investidores terroristas internacionais. Investidos de coragem, inteligência e bom humor, nossos 
heróis encaram o desafio que será decidido nas areias de Noforest, na gelada Iceforest e na exuberante Brainforest. 
Trailer do filme  http://youtu.be/PGnoYeACroQ 
[2014] Realização do 7º Fórum Estadual de Educação para Paz. Contribuição das Mídias para construção de uma Cultura 
de Paz. Sub Tema: Violência e Entretenimento nas Mídias - “Games Violentos”. Realizamos uma mesa de Debate, com 
professores, alunos, profissionais e empresários deste segmento em Londrina. 

http://www.midiadepazparana.org.br/
http://www.midiadepazparana.org.br/
http://youtu.be/PGnoYeACroQ
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Local SENAI Rua Belém nº 844 
[2008] Vieram participar do 1º Fórum Estadual de Educação para a Paz –Mídia de paz, 2 jornalista um de Santos Tribuna 
de Santos e de Maringá. 
[2009] Número de oradores do fora de Londrina 1 pessoas, a coordenadora da Caravana (Heather Suton) do 
Desarmamento e Mobilizadora da Rede Desarma Brasil 
[2010] Número de oradores do fora de Londrina 2 pessoas, Lia Diskin do Pallas Atena e Rosa Alegria do Midia de Paz 
[2011] Número de oradores do fora de Londrina 2 pessoas, o Sociólogo Rangel Bandeira da OSC Viva Rio e André 
Trigueiros jornalista da Globo News. 
[2012] Número de oradores do fora de Londrina 1 pessoas, a jornalista Ana Carla Barbosa, formada também pela 
Unopar em janeiro de 2012, que atua como repórter no portal RBV News, na capital do Mato Grosso do Sul. 
[2015] Realização do 8º Fórum Estadual de Educação para Paz - Contribuição das Mídias para Construção de uma 
Cultura de Paz. - Este ano nosso “PROGRAMA MÍDIA DE PAZ” terá como todos os anos um formato diferente. 
Realizamos uma parceria com a Rádio UEL para que a cada dia da 15ª Semana da Paz uma Entrevista fosse ao “ar”. 
VEJA a Programação de entrevistas na Rádio UEL - 10h 
Universidade FM - 107,9 Mhz // http://www.uel.br/uelfm/index2.php 
SEXTA 18/9- Luis Claudio Galhardi - trata da programação da Semana da Paz, com destaque para o Abraço no Lago; os 
desafios da cultura da paz e da justiça restaurativa; ao vivo. 
SEGUNDA 21/9- Fernando Peres, advogado digital, do projeto Segurança na Rede; trata do uso correto e seguro da 
internet; abordará redes sociais, senhas, lojas virtuais, redes wifi, internet banking e antivírus; ao vivo. 
TERÇA 22/9- O jornalismo e a cultura da paz; mídia de paz: dificuldades, desafios e enfrentamentos; convidados: 
Reinaldo Zanardi jornalista/professor UNOPAR e Fernando Brevilheri - editor chefe TV Taroba/Band; ao vivo. 
QUARTA 23/9- Justiça Restaurativa e Cultura da Paz com a juíza Claudia Catafesta, da Vara da Infância e Juventude. 
QUINTA 25/9- Helen Luz: membro do Compaz Londrina, ela irá comentar a experiência do conselho e as ações que 
buscam espalhar a experiência em outros municípios e até na capital na Assembleia Legislativa do Estado. (entrevista 
gravada). 
[2016] Realização do 9º Fórum Estadual de Educação para Paz - Contribuição das Mídias para Construção de uma 
Cultura de Paz. Debate sobre Violência nas Mídias Sociais. 
Dia 20 setembro 2016 terça Local: Sala de Eventos do CECA (Centro de Educação Comunicação e Artes) da UEL. 
Manhã: 8h30 - participantes: o jornalista e professor da UEL, Emerson Dias;  o historiador e pedagogo, André Azevedo 
da Fonseca é jornalista, YouTuber e pesquisador das mídias digitais, e o advogado digital, Fernando Peres. 
Noite: 19h30 - participantes: o jornalista e analista político Fábio Silveira, o historiador e pedagogo, André Azevedo da 
Fonseca, é jornalista, YouTuber e pesquisador das mídias digitais,  e o advogado digital, Fernando Peres. 
Entrevista no blog AquiTemJovem, falando de Cultura de Paz, Mídia de Paz e da 16ª Semana Municipal da Paz 
O que é PAZ? Você provavelmente não sabe mas utiliza todos os dias algo chamado linguagem bélica. 
Sobre estes assuntos falamos com Luis Claudio Galhardi, fundador da OSC Londrina Pazeando e membro do COMPAZ 
Londrina. Ainda falamos sobre o abraço no lago e passamos a programação da semana de paz em Londrina. Sintonize 
107,9 FM ou Clique aqui para ouvir o programa: Sábado 07/05 das 14:00 às 15:00h. Terça-feira 10/05 das 20:00 às 
21:00h (reprise). 
[2017] Realização do 10º Fórum Estadual de Educação para Paz - Contribuição das Mídias para Construção de uma 
Cultura de Paz. Debate sobre Violência nas Mídias Sociais. Projeto Mídia de Paz reúne promotora, educador social e 
jornalista para tratar de Mídia, Infância e Periferia.No ano em que completa um década de atividade, o Projeto Mídia de 
Paz Paraná reúne a promotora de Justiça que atua na Vara da Infância, Aleteia de Andrade, e o músico, ativista e 
educador social Leandro Palmerah, para falar sobre “Mídia, Infância e Periferia”. O encontro, mediado pelo jornalista e 
professor da UEL, Emerson Dias, será no dia 26 de setembro (terça, entre 8h30 e 11h30), na sala 683 do Centro de 
Educação, Comunicação e Artes (CECA) da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
Além de atuar diretamente em casos envolvendo crianças em situação de risco, a promotora Aleteia participa de projetos 
como o “Justiça se ensina na Escola” (onde juízes e promotores visitam e conversam com estudantes de colégios 
públicos) e o “Abrace um Futuro” (onde cidadãos apadrinham crianças acolhidas pela Justiça, proporcionando 
convivência familiar e pertencimento junto à comunidade), além de integrar grupos de estudo e de ações que buscam 
melhorar a comunicação interna no ambiente jurídico. 
Já o Palmerah, que além de atuar como produtor cultural nas periferias de Londrina também é estudante da UEL, 
também desenvolve diversos projetos de educação alternativa e midiativismo, como grafite e produção radiofônica, 
principalmente no Jardim Vista Bela (zona norte da cidade). Leandro ainda é produtor e apresentador do programa 
Planeta Hip Hop, veiculado na UEL FM e na Alma Londrina Rádio Web. 
A intenção do encontro é reunir diferentes visões sobre tema “Mídia, Infância e Periferia”, debater os problemas 
envolvendo comunicações deficitárias que pouco dialogam com crianças e jovens da periferia e apresentar ações 
propositivas que busquem alternativas sociais e culturais para a juventude nos bairros de Londrina. 
O Mídia de Paz Paraná faz parte da Semana Municipal pela Paz em Londrina, que este ano será entre 23 setembro e 1º 
de outubro 
[2018] 11º Fórum da Paz discutirá “Mídia e Gestão Pública”. Contribuição das Mídias para a construção de uma 
Cultura de Paz. Com o tema “Mídia e Gestão Pública”, o 11º Fórum Estadual de Educação Para Paz será realizado 
nesta terça-feira, 25 de setembro, na sala de eventos 683 - auditório do CECA (Centro de Educação, Comunicação e 

http://www.uel.br/uelfm/index2.php
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Artes), da UEL. Iniciando as 8h30, o evento está programado até as 10h30 e terá como palestrantes três jornalistas: 
Fábio Cavazotti e Silva, Marcelo Frazão e Lucas Pullin. 
[2019] 12º Fórum da Paz discutirá “Mídia e Gestão Pública”. Jornalistas, pesquisadores e professores, de diferentes 
áreas, vão falar sobre as interferências das notícias falsas e deturpadas na sociedade brasileira atual. O assunto é 
polêmico e vem ganhando espaço desde as eleições de 2018. Com o tema “Fake News e a (in)versão dos fatos”, o 12º 
Fórum Estadual de Educação Para Paz, o Mídia de Paz, reunirá na terça-feira (24.9), no campus da UEL, jornalistas, 
professores e estudantes universitários para tratarem de projetos, pesquisas e propostas que buscam combater a 
disseminação de notícias falsas nas mais diversas plataformas midiáticas. O evento foi na sala 683 – Auditório do CECA 
(Centro de Educação, Comunicação e Artes), da UEL, a partir das 19h30, e terá 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 será mais uma vez do professor Dr. Emerson Dias, do 
curso de Jornalismo da UEL. 
[2020] 13º Fórum Mídia de Paz “Mídia, Pandemia e Negacionismo” 
evento aberto link para participar meet.google.com/zfi-jqqc-ott  
veja reportagem blog da prefeitura https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=82953 Fórum debate “Mídia, Pandemia e Negacionismo” 
Evento será on-line e vai contar com a presença da assessora de imprensa da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC), Daniela Klebis 
veja reportagem rádio UEL (clique e escute áudio http://londrinapazeando.org.br/wp-

content/uploads/2020/09/2020_09_22_SET_RADIO_UEL_MIDIA_PANDEMIA_E_NEGACIONISMO.mp3 ) 
* você conhece no site Mídia de Paz ? www.midiadepazparana.org.br   

[2021] 14º Fórum Mídia de Paz “Mídia, Ciência a serviço da qualidade de vida da população é o tema do Fórum Mídia 
de Paz 2021, em Londrina. Pesquisadores nas áreas da comunicação e do atendimento médico apresentam projetos e 
ações que visam proteger a sociedade de falsas notícias e pesquisas. http://londrinapazeando.org.br/ciencia-a-servico-da-qualidade-

de-vida-da-populacao/  

[2020] 15º Fórum de Educação para Paz – MÍDIA DE PAZ 
DATA: 17 novembro QUINTA 
HORA: 19:15 hs 
LOCAL: You Tube 
TEMA: Mídia, Envelhecimento e Etarismo 
Veja a Programação 
http://londrinapazeando.org.br/midia-de-paz-midia-envelhecimento-e-etarismo/  
[2013] Recebemos Caravana de Uberlândia que veio trocar experiências com membros do COMPAZ e Pazeando. 
Estiveram presentes Lourenço Andrade de Almeida (Ação e Cidadania /Uberlândia MG) Margareth Louise Lamaenia 
(Ação e Cidadania /Uberlândia MG). 
[2003-2004] Número de Palestras realizadas por oradores de fora de Londrina 10 palestras 
[2003-2004] Número de Palestras realizadas por oradores da OSC Londrina Pazeando 30 palestras 
[2005] Número de Palestras realizadas por oradores da OSC Londrina Pazeando, sobre desarmamento foi de30 
palestras 
[2006] Número de Palestras realizadas por oradores da OSC Londrina Pazeando, sobre desarmamento foi de15 
palestras. 
[2007] Número de Palestras realizadas por oradores da OSC Londrina Pazeando, sobre desarmamento foi de18 
palestras 
[2008] Número de Palestras realizadas por oradores da OSC Londrina Pazeando, sobre desarmamento foi de15 
palestras 
[2009] Número de Palestras realizadas por oradores da OSC Londrina Pazeando, sobre ODMs e Cultura de Paz foi de 
10 palestras 
[2010] Número de Palestras realizadas por oradores da OSC Londrina Pazeando, sobre ODMs e Cultura de Paz foi de 
15 palestras. 
[2011] Número de Palestras realizadas por oradores da OSC Londrina Pazeando, sobre ODMs e Cultura de Paz foi de 
20 palestras. 
[2012] Número de Palestras realizadas por oradores da OSC Londrina Pazeando, sobre ODMs e Cultura de Paz foi de 
18 palestras. 
[2013] Número de Palestras realizadas por oradores da OSC Londrina Pazeando, sobre ODMs e Cultura de Paz foi de 
20 palestras. 
[2014] Número de Palestras realizadas por oradores da OSC Londrina Pazeando, sobre ODMs e Cultura de Paz foi de 
17 palestras. 
[2015] Número de Palestras realizadas por oradores da OSC Londrina Pazeando, sobre ODMs e Cultura de Paz foi de 
25 palestras.   
[2016] Número de Palestras realizadas por oradores da OSC Londrina Pazeando, sobre ODM/ODS e Cultura de Paz foi 
de 35 palestras 
[2017] Número de Palestras realizadas por oradores da OSC Londrina Pazeando, sobre ODM/ODS e Cultura de Paz foi 
de 14 palestras 

https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=82953
http://londrinapazeando.org.br/wp-content/uploads/2020/09/2020_09_22_SET_RADIO_UEL_MIDIA_PANDEMIA_E_NEGACIONISMO.mp3
http://londrinapazeando.org.br/wp-content/uploads/2020/09/2020_09_22_SET_RADIO_UEL_MIDIA_PANDEMIA_E_NEGACIONISMO.mp3
http://www.midiadepazparana.org.br/
http://londrinapazeando.org.br/ciencia-a-servico-da-qualidade-de-vida-da-populacao/
http://londrinapazeando.org.br/ciencia-a-servico-da-qualidade-de-vida-da-populacao/
http://londrinapazeando.org.br/midia-de-paz-midia-envelhecimento-e-etarismo/
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[2018]  Número de Palestras realizadas por oradores da OSC Londrina Pazeando, sobre ODM/ODS e Cultura de Paz foi 
de 12 palestras 
[2019] Número de Palestras realizadas por oradores da OSC Londrina Pazeando, sobre ODM/ODS e Cultura de Paz foi 
de 20 palestras. 
[2019] Número Oficinas de Empreendedorismo para Paz – Trilha da Paz em Escolas, Associações, e eventos, onde a 
proposta do Jogo Trilha da Paz foi levada. 
[2019] Inauguração do Totem trilha da paz e o dado de cultura de paz – Living Peace e Londrina Pazeando/ COMPAZ, 
um ponto turístico para Londrina e um roteiro para Escolas Municipais em se tratando de Educação para Paz, e 
promoção da Cultura de Paz http://londrinapazeando.org.br/inauguracao-do-totem-da-paz-2019/ e documentário 
realizado  pelo Gugu https://www.youtube.com/watch?v=r8zVXGHFOMs&feature=emb_title documentário do Pazeando 
da inauguração https://www.youtube.com/watch?v=z7VXeQJ7f0c&t=60s  
[2019] Lançamento do Trilha da Paz Impressa http://londrinapazeando.org.br/jogos/   
[2019] Inauguração da Trilha da Paz Virtual http://www.londrinapazeando.org.br/TrilhaDaPaz2.0/index.html  
[2002] Participação da Comissão organizadora da 2º Semana da Paz de Londrina (Lei Municipal nº 8.437de junho de 
2001 comissão nomeada pelo prefeito municipal)  
[2003] Participação da Comissão organizadora da 3º Semana da Paz de Londrina (Lei Municipal nº 8.437de junho de 
2001 comissão nomeada pelo prefeito municipal)  
[2004] Participação da Comissão organizadora da 4º Semana da Paz de Londrina (Lei Municipal nº 8.437de junho de 
2001 comissão nomeada pelo prefeito municipal). 
[2005] Participação da Comissão organizadora da 5º Semana da Paz de Londrina (Lei Municipal nº 8.437de junho de 
2001 comissão se nomeou e trabalhou). 
[2006] Participação da Comissão organizadora da 6º Semana da Paz de Londrina (Lei Municipal nº 8.437de junho de 
2001 comissão se nomeou e trabalhou). 
[2007] Participação da Comissão organizadora da 7º Semana da Paz de Londrina (Lei Municipal nº 8.437de junho de 
2001 comissão se nomeou e trabalhou). 
[2008] Participação da Comissão organizadora da 8º Semana da Paz de Londrina (Lei Municipal nº 8.437de junho de 
2001 comissão se nomeou e trabalhou). 
[2009] Participação da Comissão organizadora da 9º Semana da Paz de Londrina (Lei Municipal nº 8.437de junho de 
2001 comissão se nomeou e trabalhou). 
[2010] Participação da Comissão organizadora da 10º Semana da Paz de Londrina (Lei Municipal nº 8.437de junho de 
2001 comissão se nomeou e trabalhou). 
[2011] Participação da Comissão organizadora da 11º Semana da Paz de Londrina (Lei Municipal nº 8.437de junho de 
2001 comissão se nomeou e trabalhou). 
[2012] Participação da Comissão organizadora da 12º Semana da Paz de Londrina (Lei Municipal nº 8.437de junho de 
2001 comissão se nomeou e trabalhou). 
[2013] Participação da Comissão organizadora da 13º Semana da Paz de Londrina (Lei Municipal nº 8.437de junho de 
2001 comissão se nomeou e trabalhou). 
[2014] Participação da Comissão organizadora da 14º Semana da Paz de Londrina (Lei Municipal nº 8.437de junho de 
2001 comissão se nomeou e trabalhou). 
[2015] Participação da Comissão organizadora da 15º Semana da Paz de Londrina (Lei Municipal nº 8.437de junho de 
2001 comissão se nomeou e trabalhou). 
[2016] Participação da Comissão organizadora da 16º Semana da Paz de Londrina (Lei Municipal nº 8.437de junho de 
2001 comissão se nomeou e trabalhou). 
[2017] Participação da Comissão organizadora da 17ª Semana da Paz de Londrina (Lei Municipal nº 8.437de junho de 
2001 comissão se nomeou e trabalhou). 
[2018] Participação da Comissão organizadora da 18º Semana da Paz de Londrina (Lei Municipal nº 8.437de junho de 
2001 comissão se nomeou e trabalhou). 
[2019] Participação da Comissão organizadora da 19º Semana da Paz de Londrina (Lei Municipal nº 8.437de junho de 
2001 comissão se nomeou e trabalhou). 
[2020] Participação da Comissão organizadora da 20ª Semana da Paz de Londrina (Lei Municipal nº 8.437de junho de 
2001 comissão se nomeou e trabalhou). 
[2021] Participação da Comissão organizadora da 21ª Semana da Paz de Londrina (Lei Municipal nº 8.437de junho de 
2001 comissão se nomeou e trabalhou). 
[2022] Participação da Comissão organizadora da 22ª Semana da Paz de Londrina (Lei Municipal nº 8.437de junho de 
2001 comissão se nomeou e trabalhou). 
[2007] Participação da Comissão organizadora que ajudou elaborar a Lei Municipal que criou o COMPAZ –ld Conselho 
Municipal de Cultura de Paz. 
[2008] Diretor da OSC foi eleito como membro do COMPAZ –ld Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina, e o 
Tesoureiro da OSC Francisco Ontivero foi indicado seu suplente. 
[2009] Diretor da OSC foi eleito presidente do COMPAZ –ld Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina, e o 
Tesoureiro da OSC Francisco Ontivero foi indicado seu suplente. 
[2010] Participação na Câmara Municipal de Londrina a 2° Conferência Municipal (maio) de para renovação do COMPAZ, 
que foi transmitida na integra para internet pelo sistema de transição da Câmara. O Conselho é o sexto no Brasil e o mais 

http://londrinapazeando.org.br/inauguracao-do-totem-da-paz-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=r8zVXGHFOMs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=z7VXeQJ7f0c&t=60s
http://londrinapazeando.org.br/jogos/
http://www.londrinapazeando.org.br/TrilhaDaPaz2.0/index.html
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atuante. Até esta data já havia realizado em 2 anos 35 reuniões registradas em ata pública. Em dez/2010 são mais de 50 
reuniões. http://www.midiadepazparana.org.br/2010/05/31/rede-de-desenvolvimento-participa-de-conferencia-municipal-de-cultura-de-paz/ 
[2011] Participação na Câmara Municipal de Londrina durante a entrega do Selo Arma não é brinquedo referente a Lei 
9.188/2033 veja em  vídeo www.cml.gov.pr.br 
[2011] Publicação no site da Câmara Municipal de Londrina durante o ano todo de “um box” apoiando a campanha e 
divulgando a entrega do Selo Arma não é brinquedo referente  e a Lei 9.188/2033 www.cml.gov.pr.br 
[2011] Publicação no site da Prefeitura Municipal de Londrinahttp://www1.londrina.pr.gov.br/durante o ano todo de “botão” na 
pagina principal apoiando a campanha e divulgando a entrega do Selo Arma não é brinquedo referente a Lei 9.188/2033, 
bem como abrindo um canal via e-mail de consumidores com fiscais da Secretaria Municipal de Fazendo para informa 
lojas que eventualmente não tenham conhecimento doa Lei. 
[2012] Publicação no site da Câmara Municipal de Londrina durante o ano todo de “um box” apoiando a campanha e 
divulgando a entrega do Selo Arma não é brinquedo referente  e a Lei 9.188/2033 www.cml.gov.pr.br 
[2012] Publicação no site da Prefeitura Municipal de Londrinahttp://www1.londrina.pr.gov.br/durante o ano todo de “botão” na 
pagina principal apoiando a campanha e divulgando a entrega do Selo Arma não é brinquedo referente a Lei 9.188/2033, 
bem como abrindo um canal via e-mail de consumidores com fiscais da Secretaria Municipal de Fazendo para informa 
lojas que eventualmente não tenham conhecimento doa Lei. 
[2012]Participação na Câmara Municipal de Londrina durante a 2ª entrega do Selo Arma não é brinquedo referente a Lei 
9.188/2033 veja em  vídeo www.cml.gov.pr.br. 

[2013] Publicação no site da Câmara Municipal de Londrina durante o ano todo de “um box” apoiando a campanha e 
divulgando a entrega do Selo Arma não é brinquedo referente  e a Lei 9.188/2033 www.cml.gov.pr.br 
[2013] Publicação no site da Prefeitura Municipal de Londrina http://www1.londrina.pr.gov.br/durante o ano todo de “botão” na 
pagina principal apoiando a campanha e divulgando a entrega do Selo Arma não é brinquedo referente e a Lei 9.188/2033, 
bem como abrindo um canal via e-mail de consumidores com fiscais da Secretaria Municipal de Fazendo para informa 
lojas que eventualmente não tenham conhecimento doa Lei. 
[2013] Participação na Câmara Municipal de Londrina durante a 3ª entrega do Selo Arma não é brinquedo referente a Lei 
9.188/2033 veja em  vídeo www.cml.gov.pr.br. 

[2014] Participação na Câmara Municipal de Londrina durante a 4ª entrega do Selo Arma não é brinquedo referente a Lei 
9.188/2033 veja em  vídeo www.cml.gov.pr.br. 

[2015] Participação na Câmara Municipal de Londrina durante a 5ª entrega do Selo Arma não é brinquedo referente a Lei 
9.188/2033 veja em  vídeo www.cml.gov.pr.br. 

[2016] Participação na Câmara Municipal de Londrina durante a 6ª entrega do Selo Arma não é brinquedo referente a Lei 
9.188/2033 veja em vídeo http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/arma.xhtml  Comerciantes de Londrina recebem selo “Arma não é 
brinquedo”. Atualmente, 81 lojistas da cidade possuem a certificação que identifica os pontos de comércio que não vendem 
armas de brinquedo. Foi realizada nesta quinta-feira (24), em sessão solene na Câmara Municipal de Londrina, a sexta 
edição da entrega do selo “Arma não é brinquedo”. Ao todo, 34 lojistas da cidade receberam a certificação. Destes, 17 são 
novos adeptos e outros 17 estão renovando a validade por mais dois anos. Com isso, o município de Londrina agora passa 
a ter 81 comerciantes integrando a campanha. 
[2017] Participação na Câmara Municipal de Londrina durante a 7ª entrega do Selo Arma não é brinquedo referente a Lei 
9.188/2033 veja em vídeo http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/arma.xhtml  Comerciantes de Londrina recebem selo “Arma não é 
brinquedo”. Atualmente, 83 lojistas da cidade possuem a certificação que identifica os pontos de comércio que não vendem 
armas de brinquedo. 
[2018] Participação na Câmara Municipal de Londrina durante a 8ª entrega do Selo Arma não é brinquedo referente a Lei 
9.188/2033 veja em vídeo http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/arma.xhtml  Comerciantes de Londrina recebem selo “Arma não é 
brinquedo”. Atualmente, 82 lojistas da cidade possuem a certificação que identifica os pontos de comércio que não vendem 
armas de brinquedo. 
[2012] Viagem à Brasília em junho para encontrar a Dep. Erika Kokay, a fim de conversar sore a possibilidade de discutir 
uma Lei Federal que proíba no Brasil a fabricação, importação e venda de armas de brinquedo no país. Em novembro 
junto com a Vereadora autora de Lei em Londrina Sandra Graça, fomos fazer os planos articular no congresso nacional 
esta discussão. 
[2014] Viagem à Brasília em junho/2014 para encontrar a Dep. Erika Kokay, a fim de cobrara Lei Federal que proíba no 
Brasil a fabricação, importação e venda de armas de brinquedo no país. Em novembro junto com a Vereadora autora de 
Lei em Londrina Sandra Graça, fomos fazer os planos articular no congresso nacional esta discussão. 
[2014] Viagem à Brasília em junho/2014 para defender o Estatuto do Desarmamento da extinção. Também participar como 
suplente da reunião do CONASP Conselho Nacional de Segurança Pública. 
[2015] Viagem à Brasília em junho/2015 para encontrar a Dep. Erika Kokay e Dep. Marcelo Belinati, a fim de cobrara Lei 
Federal que proíba no Brasil a fabricação, importação e venda de armas de brinquedo no país. Um novo projeto de Lei 
foi proposto em conjunto Dep. Erika e Dep. Marcelo a PL 
2413/2015.http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1594129 
[2015] Quatro Viagens à Brasília para defender o Estatuto do Desarmamento junto do GT Grupo de Trabalho criado pelo 
MJ Ministério da Justiça.  
[2011] O COMPAZ, é o sexto no Brasil e o mais atuante. Foram realizadas 32 reuniões durante o ano, sendo que somam 
85 reuniões do conselho. 

http://www.midiadepazparana.org.br/2010/05/31/rede-de-desenvolvimento-participa-de-conferencia-municipal-de-cultura-de-paz/
http://www.cml.gov.pr.br/
http://www.cml.gov.pr.br/
http://www1.londrina.pr.gov.br/
http://www.cml.gov.pr.br/
http://www1.londrina.pr.gov.br/
http://www.cml.gov.pr.br/
http://www.cml.gov.pr.br/
http://www1.londrina.pr.gov.br/
http://www.cml.gov.pr.br/
http://www.cml.gov.pr.br/
http://www.cml.gov.pr.br/
http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/arma.xhtml
http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/arma.xhtml
http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/arma.xhtml
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1594129
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[2012] O COMPAZ, é o sexto no Brasil e o mais atuante. Foram realizadas 32 reuniões durante o ano, sendo que somam 
118 reuniões do conselho. 
[2013] O COMPAZ, é o sexto no Brasil e o mais atuante. Foram realizadas 38 reuniões durante o ano, sendo que somam 
157 reuniões do conselho. 
[2014] O COMPAZ, é o sexto no Brasil e o mais atuante. Foram realizadas 39 reuniões durante o ano, sendo que somam 
197 reuniões do conselho. 
[2015] O COMPAZ, é o sexto no Brasil e o mais atuante. Foram realizadas 41 reuniões durante o ano, sendo que somam 
197 reuniões do conselho. 
[2016] O COMPAZ, é o sexto no Brasil e o mais atuante. Foram realizadas 39 reuniões durante o ano, sendo que somam 
280 reuniões do conselho. 
[2017] O COMPAZ, é o sexto no Brasil e o mais atuante. Foram realizadas 44 reuniões durante o ano, sendo que somam 
325 reuniões do conselho. (ATAS 281-325). 
[2018] O COMPAZ, é o sexto no Brasil e o mais atuante. Foram realizadas 42 reuniões durante o ano, sendo que somam 
368 reuniões do conselho. (ATAS 368-326). 
[2019] O COMPAZ, é o sexto no Brasil e o mais atuante. Foram realizadas 46 reuniões durante o ano, sendo que somam 
415 reuniões do conselho. (ATAS 369-415). 
[2020] O COMPAZ, é o sexto no Brasil e o mais atuante. Foram realizadas 47 reuniões durante o ano, sendo que somam 
415 reuniões do conselho. (ATAS 416-463). 
[2021] O COMPAZ, é o sexto no Brasil e o mais atuante. Foram realizadas 26 reuniões (passamos para quinzenal) durante 
o ano, sendo que somam 490 reuniões do conselho. (ATAS 464-490). 
[2022] O COMPAZ, é o sexto no Brasil e o mais atuante. Foram realizadas 21 reuniões (passamos para quinzenal) durante 
o ano, sendo que somam 511 reuniões do conselho. (ATAS 490-511). 
[2010] Diretor da OSC foi reeleito presidente do COMPAZ –ld Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina e o 
Tesoureiro da OSC Francisco Ontivero foi indicado seu suplente.  
[2012] Diretor da OSC assumiu o cargo de 1º secretário do COMPAZ –ld Conselho Municipal de Cultura de Paz de 
Londrina e o Tesoureiro da OSC Francisco Ontivero foi indicado seu suplente. 
[2013] Diretor da OSC continuou no cargo de 1º secretário do COMPAZ –ld Conselho Municipal de Cultura de Paz de 
Londrina e o Tesoureiro da OSC Francisco Ontivero foi indicado seu suplente. 
[2014] Diretor da OSC continuou no cargo de 1º secretário do COMPAZ –ld Conselho Municipal de Cultura de Paz de 
Londrina e o Tesoureiro da OSC Francisco Ontivero foi indicado seu suplente. 
[2015] Diretor da OSC continuou no cargo de 1º secretário do COMPAZ –ld Conselho Municipal de Cultura de Paz de 
Londrina e o Tesoureiro da OSC Francisco Ontivero foi indicado seu suplente. 
[2016] Diretor da OSC continuou no cargo de 1º secretário do COMPAZ –ld Conselho Municipal de Cultura de Paz de 
Londrina e o Tesoureiro da OSC Francisco Ontivero foi indicado seu suplente. 
[2017] Gestor da OSC continuou no cargo de 1º secretário do COMPAZ –ld Conselho Municipal de Cultura de Paz de 
Londrina e o Tesoureiro da OSC Francisco Ontivero foi indicado seu suplente. 
[2018] Gestor da OSC continuou no cargo de 1º secretário do COMPAZ –ld Conselho Municipal de Cultura de Paz de 
Londrina e o Coordenador da OSC Wilsonei de Mattos foi indicado seu suplente. 
[2019] Gestor da OSC continuou no cargo de 1º secretário do COMPAZ –ld Conselho Municipal de Cultura de Paz de 
Londrina e o Coordenador da OSC Wilsonei de Mattos foi indicado seu suplente. 
[2020] Gestor da OSC continuou no cargo de 1º secretário do COMPAZ –ld Conselho Municipal de Cultura de Paz de 
Londrina e o Coordenador da OSC Wilsonei de Mattos foi indicado seu suplente. 
[2021] Gestor da OSC continuou no cargo de 1º secretário do COMPAZ –ld Conselho Municipal de Cultura de Paz de 
Londrina e o voluntário da OSC Wilsonei de Mattos foi indicado seu suplente. 
[2022] Gestor da OSC continuou no cargo de 1º secretário do COMPAZ –ld Conselho Municipal de Cultura de Paz de 
Londrina e o voluntário da OSC Wilsonei de Mattos foi indicado seu suplente. 
[2003] Exibição em parceria com Biblioteca Pública Municipal, durante a3º Semana da Paz das fitas de vídeos das 
palestras proferidas pelos oradores de fora de Londrina. 
[2004] Exibição em parceria com Biblioteca Pública Municipal, durante a4º Semana da Paz das fitas de vídeos das 
palestras proferidas pelos oradores de fora de Londrina. 
[2005] Exibição em parceria com Biblioteca Pública Municipal, durante a5º Semana da Paz das fitas de vídeos das 
palestras proferidas pelos oradores de fora de Londrina. 
[2006] Exposição em parceria com Biblioteca Pública Municipal, durante a6º Semana da Paz dos textos e desenhos 
originais que compuseram o  livro, bem como livros que tratam do tema Cultura de Paz. 
[2007] Exposição em parceria com Biblioteca Pública Municipal, durante a7º Semana da Paz dos textos e desenhos 
originais que compuseram o  livro, bem como livros que tratam do tema Cultura de Paz. 
[2008] Exposição em parceria com Biblioteca Pública Municipal, durante a8º Semana da Paz dos textos e desenhos 
originais que compuseram o  livro, bem como livros que tratam do tema Cultura de Paz. 
[2009] Exposição em parceria com Biblioteca Pública Municipal, durante a  9º Semana da Paz dos textos e desenhos 
originais que compuseram o  livro, bem como livros que tratam do tema Cultura de Paz, Exposição dos mesmos textos e 
desenhos (replicas) no saguão da Prefeitura Municipal. 
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[2010] Exposição em parceria com Biblioteca Pública Municipal, durante a10º Semana da Paz dos textos e desenhos 
originais que compuseram o  livro, bem como livros que tratam do tema Cultura de Paz, Exposição dos mesmos textos e 
desenhos (replicas) no saguão da Prefeitura Municipal. 
[2011] Exposição em parceria com Biblioteca Pública Municipal, durante a11º Semana da Paz dos textos e desenhos 
originais que compuseram o  livro, bem como livros que tratam do tema Cultura de Paz, Exposição dos mesmos textos e 
desenhos (replicas) no saguão da Prefeitura Municipal. 
[2012] Exposição em parceria com Biblioteca Pública Municipal, durante a12º Semana da Paz dos textos e desenhos 
originais que compuseram o livro, bem como livros que tratam do tema Cultura de Paz, Exposição dos mesmos textos e 
desenhos (replicas) no saguão da Prefeitura Municipal. 
[2013] Exposição em parceria com Biblioteca Pública Municipal, durante a 13º Semana da Paz dos textos e desenhos 
originais que compuseram o livro, bem como livros que tratam do tema Cultura de Paz. 
[2014] Exposição em parceria com Biblioteca Pública Municipal, durante a 14º Semana da Paz dos textos e desenhos 
originais que compuseram o livro, bem como livros que tratam do tema Cultura de Paz. Local 01 -Biblioteca Infantil de 
Londrina | Av. Rio de Janeiro, 413 De seg. a sexta, das 8h às 18h, sábados das 8h às 13hLocal 02 - Biblioteca Ramal 
Vila Nova | Rua Purus, 45 De seg. a sexta das 8h às 14h. 
[2015] Exposição em parceria com Biblioteca Pública Municipal, durante a 15º Semana da Paz dos textos e desenhos 
originais que compuseram o livro, bem como livros que tratam do tema Cultura de Paz. Local 01 -Biblioteca Infantil de 
Londrina | Av. Rio de Janeiro, 413 De seg. a sexta, das 8h às 18h, sábados das 8h às 13hLocal 02 - Biblioteca Ramal 
Vila Nova | Rua Purus, 45 De seg. a sexta das 8h às 14h. 
[2016] Exposição em parceria com Biblioteca Pública Municipal, durante a 16º Semana da Paz dos textos e desenhos 
originais que compuseram o livro, bem como livros que tratam do tema Cultura de Paz. Local 01 -Biblioteca Infantil de 
Londrina | Av. Rio de Janeiro, 413 De seg. a sexta, das 8h às 18h, sábados das 8h às 13hLocal 02 - Biblioteca Ramal 
Vila Nova | Rua Purus, 45 De seg. a sexta das 8h às 14h. 
[2017] Exposição em parceria com Biblioteca Pública Municipal, durante a 17º Semana da Paz dos textos e desenhos 
originais que compuseram o livro, bem como livros que tratam do tema Cultura de Paz. Local 01 -Biblioteca Infantil de 
Londrina | Av. Rio de Janeiro, 413 De seg. a sexta, das 8h às 18h, sábados das 8h às 13hLocal 02 - Biblioteca Ramal 
Vila Nova | Rua Purus, 45 De seg. a sexta das 8h às 14h. 
[2018] Exposição em parceria com Biblioteca Pública Municipal, durante a 18ª Semana da Paz dos textos e desenhos 
originais que compuseram o livro, bem como livros que tratam do tema Cultura de Paz. Local 01 -Biblioteca Infantil de 
Londrina | Av. Rio de Janeiro, 413 De seg. a sexta, das 8h às 18h, sábados das 8h às 13h local 02 - Biblioteca Ramal 
Vila Nova | Rua Purus, 45 De seg. a sexta das 8h às 14h. 
[2019] Exposição em parceria com Biblioteca Pública Municipal, durante a 19ª Semana da Paz dos textos e desenhos 
originais que compuseram o livro, bem como livros que tratam do tema Cultura de Paz. Local 01 -Biblioteca Infantil de 
Londrina | Av. Rio de Janeiro, 413 De seg. a sexta, das 8h às 18h, sábados das 8h às 13h local 02 - Biblioteca Ramal 
Vila Nova | Rua Purus, 45 De seg. a sexta das 8h às 14h. 
[2020] Exposição em parceria com Biblioteca Pública Municipal, não ocorreu pela pandemia.  
[2021] Exposição em parceria com Biblioteca Pública Municipal, não ocorreu pela pandemia.  
[2022] Exposição em parceria com Biblioteca Pública Municipal. 
[2003] Atos pela Paz Exibição do filme Gandhi no anfiteatro da Infraero.  
[2003] Participação de Ato pela Paz no calçadão pedindo paz entre USA e Iraque 
[2003] Ato pela Paz na concha Acústica com 400 alunos 
[2003] Participação na inauguração da Praça da Paz e Não- Violência M Gandhi ( UEL) 
[2003] Lançamento do Livro Londrina Pazeando, “Ideias dos estudantes de Londrina para a construção de uma cultura de 
paz e não-violência” 
[2004] Lançamento do Livro Londrina Pazeando, “Ideias dos estudantes de Londrina para a construção de uma cultura de 
paz e não-violência” 
[2005] Lançamento do Livro Londrina Pazeando: “A paz é a gente que faz” 
[2006] Lançamento do Livro Londrina Pazeando: “Queremos os heróis pacifistas nas escolas” 
[2007] Lançamento do Livro Londrina Pazeando: “Como eu Posso Contribuir para uma Cultura de Paz no Planeta” 
[2008] Lançamento do Livro Londrina Pazeando: “Os 8 Jeitos de Mudar o Mundo e a Cultura de Paz” 
[2009] Lançamento do Livro Londrina Pazeando: “Educação para Paz, Desarmamento e segurança pública” 
[2009] Participação de 7 desenhos no 1° Concurso Nacional da CONSEG – Conferência de Segurança Pública Cidadã. O 
ministério da Justiça selecionou do Brasil todos 117 desenhos. 
[2010] Lançamento do Livro Londrina Pazeando: “10 anos de Movimento Pela Paz e Não-Violência – O que já fizemos 
nestes dez anos, e o que falta fazer?” 
[2011] Lançamento do Livro Londrina Pazeando: “Arma não é brinquedo... dê abraços”. 
[2012] Lançamento do Livro Londrina Pazeando: “Vamos melhorar a saúde das gestantes: nascer em 2012 numa 
Cultura de Paz” 
[2013] Lançamento do Livro Londrina Pazeando: Tema Social da Copa do Mundo – “Por um Mundo sem armas, drogas, 
violência e racismo”. 
[2014] Lançamento do Livro Londrina Pazeando: Tema Social da Copa do Mundo – “Por um Mundo sem armas, drogas, 
violência e racismo”. (mesmo tema em 2 anos) 
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[2015] Lançamento do Livro Londrina Pazeando: A Importância do Dialogo na Construção de uma Cultura de Paz – 
Círculo de Construção de Paz – Justiça Restaurativa. 
[2016] Lançamento do Livro Londrina Pazeando: “Justiça Restaurativa e a Construção da Cultura de Paz – ODS Paz e 
Justiça” 
[2017] Lançamento do Livro Londrina Pazeando: “Em 2017 temos os 17 Jeitos de Mudar o Mundo - Paz e Justiça 
Restaurativa ODS 16” 
[2018] Lançamento do Livro Londrina Pazeando: “A Importância do Círculo de Construção de Paz na Escola. -Justiça 
Restaurativa e Paz - ODS 16” e foi no auditório da Prefeitura. 
[2019] Lançamento do Livro Londrina Pazeando: “Nossa Proposta para Pazearmos na Comunidade Escolar”. Círculo de 
diálogo e construção de Paz” e foi na INESUL 
[2020] Lançamento do Livro Londrina Pazeando: “20 ANOS PAZEANDO…grupo jovem em Londrina 2020” e foi na 
UNICESUMAR 
[2021] Lançamento do Livro Londrina Pazeando: “Em 2040, a Londrina que queremos é – LONDRINA CIDADE DA PAZ. 
Como estou contribuindo para isto?” e foi na UNICESUMAR 
[2022] Lançamento do Livro Londrina Pazeando: “AGENDA 2030, os seus ODS e a Cultura de Paz.” e foi na 
UNICESUMAR 
[2004] Lançamento do CD Volume 1 - Rap pela Paz (500 CDs distribuídos para escolas de Londrina) 
[2005] Lançamento do CD Volume 2 - Rap pela Paz Ambiental (500 CDs distribuídos para escolas de Londrina) 
[2003] Lançamento do Gibi uma turminha pela Paz com criação de personagens (eupaziano, edu-vidoso e seo pacífico). 
[2004] Lançamento 2004 do Gibi-eletrônico uma turminha pela Paz com criação de personagens (eupaziano, edu-vidoso 
e seo pacífico). 
[2005] Lançamento 2005 do Gibi uma turminha pela Paz com os personagens (eupaziano, edu-vidoso e seo pacífico). 
Em desarmamento uma mudança de Mentalidade. 
[2006] Lançamento 2006 do JOGOS DE PAZ  como um material didático em forma lúdica e transformadora. 
[2003] 1° Noite de autógrafos na Bom Livro do Shopping Catuai com cerca de 200 participantes. 
[2004] 2° Noite de autógrafos na Bom Livro do Shopping Catuai com cerca de 300 participantes. 
[2005] 3° Noite de autógrafos na Livrarias Porto do Shopping Catuai com cerca de 400 participantes. 
[2006] 4° Noite de autógrafos na Livrarias Porto do Shopping Catuai com cerca de 400 participantes. 
[2007] 5° Noite de autógrafos na Livrarias Porto do Shopping Catuai com cerca de 400 participantes 
[2008] 6° Noite de autógrafos na Livraria Porto do Shopping Catuai com cerca de 380 participantes. 
[2009] 7° Noite de autógrafos na Livrarias Curitiba do Shopping Catuai com cerca de 390 participantes. 
[2010] 8° Noite de autógrafos na Livrarias Curitiba do Shopping Catuai com cerca de 370 participantes. 
[2011] 9° Noite de autógrafos na Livrarias Curitiba do Shopping Catuai com cerca de 400 participantes. 
[2012]10° Noite de autógrafos nas Livrarias Curitiba do Shopping Catuai com cerca de 400 participantes. 
[2013] 11° Noite de autógrafos nas Livrarias Curitiba do Shopping Catuai com cerca de 450 participantes. 
[2014] 12° Noite de autógrafos nas Livrarias Curitiba do Shopping Catuai com cerca de 450 participantes. 
[2015] 13° Noite de autógrafos nas Livrarias Curitiba do Shopping Catuai com cerca de 350 participantes. 
[2016] 14° Noite de autógrafos nas Livrarias Curitiba do Shopping Catuai com cerca de 380 participantes. 
[2017] 15° Noite de autógrafos nas Livrarias Porto do Shopping Catuai com cerca de 390 participantes. 
[2018] 16° Noite de autógrafos nas Livrarias Curitiba do Shopping Catuai com cerca de 380 participantes. 
[2019] 17° Noite de autógrafos nas Livrarias Curitiba do Shopping Catuai com cerca de 410 participantes. 
[2020] 18° Noite de autógrafos *está previsto para 2021 nas Livrarias Curitiba do Shopping Catuai não tendo ocorrido 
pela pandemia.  
[2021] 19° Noite de autógrafos *está previsto para 2022 nas Livrarias Curitiba do Shopping Catuai não tendo ocorrido 
pela pandemia. Como não realizamos a 18° e 19° Noites de autografo está previsto juntar e fazer as 2 em 2022.  
[2022] 20° Noite de autógrafos - realizamos a 20° Noite de Autógrafos Coletiva para os alunos que não puderam 
participar em 2020 e 2021 devido a pandemia. Realizamos no dia 16 de novembro de 2022.  
20° Noite de Autógrafos para os participantes dos livros 2022 
Lista 2022 http://londrinapazeando.org.br/livro-2022-lista-pessoas/ 
19° Noite de Autógrafos para os participantes dos livros 2021 
 http://londrinapazeando.org.br/livro-2021-nomes-dos-participantes/ 
18° Noite de Autógrafos para os participantes dos livros 2020 
http://londrinapazeando.org.br/livro-pazeando-2020-relacao-de-alunos/ 
[2009] Os alunos autores dos textos e desenhos do Livro Londrina Pazeando 2009 são homenageados na Câmara 
Municipal de Londrina e seção extraordinária. Veja vídeo homenagens ao alunos na câmara 
municipal  mms://aovivo.cml.pr.gov.br/gravados/2009/so_08.10.2009_Homenageam_Paz.wmv   
imprima sua carterinha no site da câmara municipal http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/fiscalpaz.jspx   

[2010] Os alunos autores dos textos e desenhos do Livro Londrina Pazeando 2010 são homenageados pela 2ª vez na 
Câmara Municipal de Londrina e seção extraordinária.  
[2011] Os alunos autores dos textos e desenhos do Livro Londrina Pazeando 2011 são homenageados pela 3ª vez na 
Câmara Municipal de Londrina e seção extraordinária. 
[2012] Os alunos autores dos textos e desenhos do Livro Londrina Pazeando 2012 são homenageados pela 4ª vez na 
Câmara Municipal de Londrina e seção extraordinária. 

http://londrinapazeando.org.br/livro-2022-lista-pessoas/
http://londrinapazeando.org.br/livro-2021-nomes-dos-participantes/
http://londrinapazeando.org.br/livro-pazeando-2020-relacao-de-alunos/
mms://aovivo.cml.pr.gov.br/gravados/2009/so_08.10.2009_Homenageam_Paz.wmv
mms://aovivo.cml.pr.gov.br/gravados/2009/so_08.10.2009_Homenageam_Paz.wmv
mms://aovivo.cml.pr.gov.br/gravados/2009/so_08.10.2009_Homenageam_Paz.wmv
http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/fiscalpaz.jspx
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[2013] Os alunos autores dos textos e desenhos do Livro Londrina Pazeando 2013 são homenageados pela 5ª vez na 
Câmara Municipal de Londrina e seção extraordinária. http://www.youtube.com/watch?v=jeMnkT53DXA 
[2004] Lançamento de 20.000 cartões de telefones Sercomtel com tema capa do livro Londrina Pazeando 2004. 
[2005] Lançamento de 20.000 cartões de telefones Sercomtel com tema capa do livro Londrina Pazeando 2005. 
[2006] Lançamento de 10.000 cartões de telefones Sercomtel com rostos dos pacifistas Gandhi, Martin Luther King, Madre 
Tereza, Chico Xavier, Betinho. 
[2007] Lançamento de 20.000 cartões de telefones Sercomtel com o personagem da OSC o Eupaziano subindo o mastro 
da bandeira da paz, que fica na praça central de Londrina, para liberar os gases presos na atmosfera. 
[2008] Lançamento de 20.000 cartões de telefones Sercomtel com o personagem da OSC o Eupaziano com uma 
bandeira da paz que constava a logo do COMPAZ.  
[2009] Lançamento de 20.000 cartões de telefones Sercomtel com o personagem da OSC o Eupaziano com uma 
bandeira da paz que constava a logo da semana municipal da paz. 
[2010] Lançamento de 20.000 cartões de telefones Sercomtel constava a imagem tema “abraço no lago” da 10º semana 
municipal da paz.  
[2011] Lançamento de 20.000 cartões de telefones Sercomtel constava a imagem tema “arma não é brinquedo... dê 
abraços! 
[2012] Lançamento de 20.000 cartões de telefones Sercomtel constava a imagem tema “Vamos melhorar a saúde das 
gestantes: nascer em 2012 numa Cultura de Paz”. 
[2013] Lançamento de 20.000 cartões de telefones Sercomtel constava a imagem Tema Social da Copa do Mundo – “Por 
um Mundo sem armas, drogas, violência e racismo”. 
[2004] Realização do Curso de Educação para Paz (treinados 40 educadores em 40 hs e produção da Agenda 39,proposta 
de trabalho para nortear ações do movimento na cidade). 
[2004] Realização de 4 oficinas de treinamento para educação para a Paz (IEEL). 
[2005] Realização de 3 Cursos de Educação para Paz, com carga horária de 40 hs , nas instalações da Colégio Max para 
25 pessoas e um curso no Hotel Tomasi para 30 pessoas. 
[2012] Realização de 4º Cursos de Educação para Paz , com carga horária de 54 hs , nas instalações da ASSOMAR 
associação dos moradores e amigos do Jd. Maringá, como público heterogêneo, professores, guarda municipal, agente 
penitenciário, vendedor, empresário, estudantes. 
[2013] Realização de oficina de não-violência, cultura de paz e direitos humanos para 25 Agentes penitenciários com 4 h 
e mais 2 oficinas para apenados da PEL 1 e 2 (Penitenciária Estadual Londrina) com total de 60 apenados. 
[2004] 1º Noite de cultura de paz no cine teatro ouro verde (8 escolas se apresentaram e 800 pessoas assistiram) 
[2005] 2º Noite de cultura de paz no cine teatro ouro verde (10 escolas se apresentaram e 1000 pessoas assistiram) 
[2006] 3º Noite de cultura de paz no cine teatro ouro verde (13 escolas se apresentaram e 1000 pessoas assistiram) 
[2007] 4º Noite de cultura de paz no cine teatro ouro verde (12 escolas se apresentaram e 1000 pessoas assistiram) 
[2008] 5º Noite de cultura de paz na INESUL (14 escolas se apresentaram e 800 pessoas assistiram) 
[2009] 6º Noite de cultura de paz no cine teatro ouro verde (11 escolas se apresentaram e 800 pessoas assistiram) 
[2010] 7º Noite de cultura de paz no cine teatro ouro verde (14 escolas se apresentaram e 850 pessoas assistiram) 
[2011] 8º Noite de cultura de paz no cine teatro ouro verde (12 escolas se apresentaram e 900 pessoas assistiram) 
[2012] 9º Noite de cultura de paz no espaço da Igreja Nova Aliança (por motivo de incêndio do Teatro Ouro Verde) 12 
escolas se apresentaram e 350 pessoas assistiram). 
[2013] 10º Noite de cultura de paz no espaço da Igreja Nova Aliança (por motivo de incêndio do Teatro Ouro Verde) 12 
escolas se apresentaram e 1.000 pessoas assistiram). 
[2014] 11º Noite de cultura de paz no espaço da Igreja Nova Aliança (por motivo de incêndio do Teatro Ouro Verde) 10 
escolas se apresentaram e 1.200 pessoas assistiram). 
[2015] 12º Noite de cultura de paz no espaço da Igreja Nova Aliança (por motivo de incêndio do Teatro Ouro Verde) 10 
escolas se apresentaram e 900 pessoas assistiram). 
[2016] 13º Noite de cultura de paz - não realizada. 
[2016] 13º Noite de cultura de paz – com a realização do 1º Festival de Música de Cultura de Paz 
[2004] Ato Paz e a favor ao desarmamento na casa do Caminho com 400 alunos de escolas de várias regiões de Londrina 
( norte, sul, leste e centro) 
[2004] 11º passeio ciclístico pela Paz do Colégio Londrinense 
[2004] Exposição da experiência da OSC na reunião da Comissão de Justiça e Paz da CNBB em Brasília. 
[2004] Recebemos da Câmara Municipal de Londrina do Selo da Cidadania para OSCs 
[2004] Mobilização e estruturação do Comitê para o Desarmamento de Londrina. (reuniões com policias, reuniões com a 
comunidade, entrevistas jornalísticas, postos de coletas de armas, blitz de trânsito) 
[2004] Treinamento de multiplicadores da campanha de desarmamento, e instalação de 4 postos de coletas de armas no 
município. 
[2005] Treinamento de multiplicadores da campanha de desarmamento de mais de500 pessoas. 
[2005] Organiza, articulando e reunindo vários grupos, a montagem de vários postos de coletas de armas junto com a 
Polícia Federal, Civil e Militar. 
[2005] Organiza, articulando e reunindo vários grupos, Blitz educativas a favor do desarmamento, junto com a Polícia 
Federal, Civil e Militar. 
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[2008] Um representante de OSC vai para Brasília participar do 4º Encontro Nacional da Rede Desarma Brasil, 
convidado pelo Ministério da Justiça, para ajudar planejar campanha em 2008 
[2009] Um representante de OSC vai para Brasília participar do Seminário de Controle de Armas e Munições, evento 
preparatório da 1º CONSEG, convidado pelo Ministério da Justiça e a Rede Desarma Brasil, para pensar propostas para 
a CONSEG. 
[2010] Participação do Londrina Pazeando em Reunião (abril) dos membros da Rede Desarma Brasil em Brasília/DF. 
Decisão consensual da Rede sobre a Campanha de Entrega Voluntária de Armas e Munições: a Rede concorda com a 
proposta do ministro de estabelecer uma campanha permanente de entrega de armas, realizado todos os anos como 
política de estado. Portanto, a Rede começará, agora, a formar uma estrutura permanente, um programa de Estado 
inclusive com orçamento previsto, para lançá-la em 2011 www.deolhonoestatuto.org.br 
[2009] Participa junto com o COMPAZ da Campanha para fazer valer no município a Lei Municipal de proíbe a venda de 
armas de “brinquedo” em lojas da cidade. 
[2011] Rearticulação do comitê londrinense para o desarmamento. Foram várias atividades durante o anos. Vinda do 
Rangel Bandeira, homenagem as crianças de Realengo, reuniões do comitê, participação do comitê no 31ª festival de 
música de Londrina, panfletagem com 11 grupos em 11 pontos da cidade concomitantemente. Montagem de posto de 
coleta de armas. 
[2012] Em junho a Rede Desarma Brasil se reuniu com a SENASP do Ministério da Justiça afim de tratar da Campanha 
Nacional do Desarmamento para o ano de 2012. Luis Claudio Galhardi foi o representante do Paraná no evento. No mês 
seguinte após as ponderações da Rede uma nova reunião aconteceu para junto com Ministério, e agencia de 
publicidade e a Rede se aprovasse a Campanha Nacional 2012, “proteja sua família, Desarma-se. 
[2010] Participação do Movimento Pela Paz em Brasília/Df no lançamento (maio) da pesquisa que trata da “Implementação 
do Estatuto do Desarmamento: do papel para prática” .www.deolhonoestatuto.org.br . Em dezembro de 2003, após intenso 
diálogo entre Estado e organizações da sociedade civil, o Congresso Nacional aprovou o Estatuto do Desarmamento, 
legislação com 37 artigos que prevê controle rigoroso de todas as fases da circulação de armas e munições no Brasil – da 
produção até a destruição de armas recolhidas, passando pelos requisitos para posse e porte. Em meados de 2004, com 
a regulamentação da lei, as medidas previstas no Estatuto começaram a ser colocadas em prática e, em seu primeiro ano 
de vigência, estima-se que a lei evitou a morte de cinco mil pessoas. 
[2008] Organiza, articulando e reunindo vários grupos, Blitz educativas afavor do 2º campanha do desarmamento, junto 
com a Polícia Federal, Civil e Militar. 
[2008] Organiza junto com COMPAZ, um representante do PRONASCI as polícias o Fórum de Segurança Pública e 
Desarmamento na ACIL. Na oportunidade vêm a Londrina André Porto da OSC viva rio e da Rede Desarma Brasil, e 
membro da 4° Caravana Desarma Brasil. Também estão presentes ao evento representante do Pronasci e da Comissão 
Municipal de Direitos Humanos de São Paulo. 
[2009] Organiza junto com COMPAZ, um representante do PRONASCI as polícias Federal, Civil e Militar a Caravana 
Desarma Brasil/2009. Realiza audiência com Prefeito recém-empossado sobre sua posição em relação à segurança 
pública. Perante membros da Caravana, do COMPAZ e das polícia, lança a ideia de criação no município da Secretaria 
Municipal de Segurança Pública, que abrigaria a Guarda Municipal ( a ser criada) 
[2010] O Viva Rio e a Rede Desarma Brasil realizou (outubro) em Brasília, com apoio do Ministério da Justiça, o 
Seminário Internacional sobre Desarmamento. Seu objetivo foi promover a troca de experiência de campanhas de 
desarmamento voluntário bem sucedidas em Angola, Moçambique, Argentina, Colômbia, Portugal e Brasil. O Movimento 
pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando participou e apresentou a experiência Campanha Municipal para fazer 
valer a Lei 9.188 que proíbe a venda de armas de brinquedos, pois armas não é brinquedo. VEJA VÍDEO FONTE: Jornal 
Globo News http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1360442-7823-

BRASIL+TERA+DIA+NACIONAL+DO+DESARMAMENTO+VOLUNTARIO,00.html 
[2008] Organiza junto com o COMPAZ dentro da campanha do desarmamento do NATAL COM COMPAZ, ação 
pedagógica que envolve escolas particulares na campanha. Cerca de 20 alunos são premiados. 
[2008] É montado um posto de coleta de armas de fogo no calçadão de Londrina para dar inicio da 2º campanha de 
desarmamento na REGIÃO. São entregues (na região que é atendida pela delegacia da Polícia Federal em Londrina)até 
final de janeiro mais de 3000 armas e são realizados mais de 6000 recadastramentos de armas. 
[2009] Campanha (outubro) para fazer valer a Lei 9.188 de 03/ou/2003. Em Londrina uma Lei inédita Proíbe a 
comercialização de armas de brinquedo no Município de Londrina e dá outras providências.  
[2010] Campanha (outubro) para fazer valer a Lei 9.188 de 03/ou/2003. Em Londrina uma Lei inédita proíbe a 
comercialização de armas de brinquedo no Município de Londrina e dá outras providências. Advertência, multa, suspensão 
das atividades e cassação da licença são propostas. 
O COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz e o Londrina Pazeando querem que a Lei seja a ser cumprida no 
Município, e querem que a população denuncie as lojas que não estão cumprindo a Lei aos fiscais. Na semana que 
antecede o dia das crianças (semana de compras de brinquedos) o conselho visitara estabelecimentos junto com fiscais 
da Prefeitura para alertar os comerciantes da Lei e suas penalidades. 
[2011] Campanha (outubro) para fazer valer a Lei 9.188 de 03/ou/2003. Em Londrina uma Lei inédita. Proíbe a 
comercialização de armas de brinquedo no Município de Londrina e dá outras providências. O conselho colaborou para 
que a Lei 9.188/2003 fosse aprimorada, definindo melhor o conceito de “arma de brinquedo” e criando um SELO para os 
lojistas que cumprem a Lei. O Conselho visitou 64 lojistas divulgando o SELO. 
[2011] Participação na entregue do SELO os primeiros 23 lojistas que aderiram à campanha. 

http://www.deolhonoestatuto.org.br/
http://www.deolhonoestatuto.org.br/
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[2012] Campanha (outubro) para fazer valer a Lei 9.188 de 03/ou/2003. O Conselho visitou 20 novas lojas divulgando o 
SELO. 
[2012] Participação na entrega do 2º SELO novos lojistas que aderiram à campanha. Foi o segundo ano de entrega de 
selo a lojistas 
[2013] Mobilização dos veículos de comunicação (TVs, Rádios e Jornais com o programa QUEM SE IMPORTA 
http://londrinapazeando.org.br/quem-se-importa-2/ passando VTs , Spots e Impressos da campanha “arma não é 
brinquedo”. Foi avalizado que os valores doados pelos veículos de comunicação foi de R$ 600.000,00 ( seiscentos mil 
reais) 
[2014] Mobilização dos veículos de comunicação (TVs, Rádios e Jornais com o programa QUEM SE IMPORTA 
http://londrinapazeando.org.br/quem-se-importa-2/ passando VTs , Spots e Impressos da campanha “arma não é 
brinquedo”. Foi avalizado que os valores doados pelos veículos de comunicação foi de R$ 750.000,00 ( setecentos e 
cinquenta mil reais) 
[2015] Mobilização dos veículos de comunicação (TVs, Rádios e Jornais com o programa QUEM SE IMPORTA 
http://londrinapazeando.org.br/quem-se-importa-2/ passando VTs, Spots e Impressos da campanha “arma não é 
brinquedo”. Foi avalizado que os valores doados pelos veículos de comunicação foi de R$ 800.000,00 ( oitocentos mil 
reais)  
[2016] Mobilização dos veículos de comunicação (TVs, Rádios e Jornais com o programa QUEM SE IMPORTA 
http://londrinapazeando.org.br/quem-se-importa-2/ passando VTs, Spots e Impressos da campanha “arma não é 
brinquedo”. Foi avalizado que os valores doados pelos veículos de comunicação foi de R$ 900.000,00 (novecentos mil 
reais) 
[2017] Mobilização dos veículos de comunicação (TVs, Rádios e Jornais com o programa QUEM SE IMPORTA 
http://londrinapazeando.org.br/quem-se-importa-2/ passando VTs, Spots e Impressos da campanha “arma não é 
brinquedo”. Foi avalizado que os valores doados pelos veículos de comunicação foram de R$ 900.000,00 (novecentos mil 
reais). 
[2018] Mobilização dos veículos de comunicação (TVs, Rádios e Jornais com o programa QUEM SE IMPORTA 
http://londrinapazeando.org.br/quem-se-importa-2/ passando VTs, Spots e Impressos da campanha “arma não é 
brinquedo”. Foi avaliado que os valores doados pelos veículos de comunicação foram de R$ 900.000,00 (novecentos mil 
reais)  
[2019] Mobilização dos veículos de comunicação (TVs, Rádios e Jornais com o programa QUEM SE IMPORTA 
http://londrinapazeando.org.br/quem-se-importa-2/ passando VTs, Spots e Impressos da campanha “arma não é 
brinquedo”. Foi avaliado que os valores doados pelos veículos de comunicação foram de R$ 920.000,00 (novecentos e 
vinte mil reais)  
[2020] Mobilização dos veículos de comunicação (TVs, Rádios e Jornais com o programa QUEM SE IMPORTA 
http://londrinapazeando.org.br/quem-se-importa-2/ passando VTs, Spots e Impressos da campanha “arma não é 
brinquedo”. Foi avaliado que os valores doados pelos veículos de comunicação foram de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 
reais)  
[2021] Mobilização dos veículos de comunicação (TVs, Rádios e Jornais com o programa QUEM SE IMPORTA 
http://londrinapazeando.org.br/quem-se-importa-2/ passando VTs, Spots e Impressos da campanha “arma não é 
brinquedo”. Foi avaliado que os valores doados pelos veículos de comunicação foram de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 
reais)  
[2022] Mobilização dos veículos de comunicação (TVs, Rádios e Jornais com o programa QUEM SE IMPORTA 
http://londrinapazeando.org.br/quem-se-importa-2/ passando VTs, Spots e Impressos da campanha “arma não é 
brinquedo”. Foi avaliado que os valores doados pelos veículos de comunicação foram de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 
reais)  
[2013] Campanha (outubro) para fazer valer a Lei 9.188 de 03/ou/2003. O Conselho visitou 37 novas lojas divulgando o 
SELO. 
[2014] Campanha (outubro) para fazer valer a Lei 9.188 de 03/ou/2003. O Conselho visitou 40 lojas (já participantes e 
novas) divulgando o SELO. 
[2013] Participação na entrega do 3º SELO novos lojistas que aderiram à campanha. Foi o terceiro ano de entrega de selo 
a lojistas. 
[2014] Participação na entrega do 4º SELO novos lojistas que aderiram à campanha. Foi o quarto ano de entrega de selo 
a lojistas 
[2015] Participação na entrega do 5º SELO novos lojistas que aderiram à campanha. Foi o quinto ano de entrega de selo 
a lojistas 
[2016] Participação na entrega do 6º SELO novos lojistas que aderiram à campanha. Foi a sexta ano de entrega de selo 
a lojistas. Os conselheiros visitaram as lojas em abril, incentivando os lojistas a renovarem o selo. 
[2017] Participação na entrega do 7º SELO novos lojistas que aderiram à campanha. Foi a sétimo ano de entrega de selo 
a lojistas. Os conselheiros visitaram as lojas em abril, incentivando os lojistas a renovarem o selo. 
[2018] Participação na entrega do 8º SELO novos lojistas que aderiram à campanha. Foi a oitavo ano de entrega de selo 
a lojistas. Os conselheiros visitaram as lojas em abril, incentivando os lojistas a renovarem o selo. 
[2019] Participação na entrega do 9º SELO novos lojistas que aderiram à campanha. Foi a nono ano de entrega de selo a 
lojistas. Os conselheiros visitaram as lojas em abril, incentivando os lojistas a renovarem o selo. 

http://londrinapazeando.org.br/quem-se-importa-2/
http://londrinapazeando.org.br/quem-se-importa-2/
http://londrinapazeando.org.br/quem-se-importa-2/
http://londrinapazeando.org.br/quem-se-importa-2/
http://londrinapazeando.org.br/quem-se-importa-2/
http://londrinapazeando.org.br/quem-se-importa-2/
http://londrinapazeando.org.br/quem-se-importa-2/
http://londrinapazeando.org.br/quem-se-importa-2/
http://londrinapazeando.org.br/quem-se-importa-2/
http://londrinapazeando.org.br/quem-se-importa-2/


Balanço Social 2022-2023 
Modelo para Instituições de Ensino, Fundações e Organizações Sociais       pag 21 de 128                                          

 
[2020] Evento entrega do 10º SELO aos lojistas que aderiram à campanha. A entrega do selo às 76 lojas que solicitaram 
foi transferida para 2021 devido a pandemia. Os conselheiros visitaram as lojas em abril, incentivando os lojistas a 
renovarem e novos a aderirem ao selo. 
[2021] Evento entrega do 10º SELO aos lojistas que aderiram à campanha. A entrega do selo às 76 lojas que solicitaram 
foi transferida para 2022 devido a pandemia. Os conselheiros visitaram as lojas em, novamente em abril, incentivando os 
lojistas a renovarem e novos a aderirem ao selo. Forma 2 anos difíceis e a Camara Municipal ficou por Lei impedida de 
realizar solenidade de entrega de títulos. 
[2021] Evento entrega do 10º SELO aos lojistas que aderiram à campanha. A entrega do selo às 76 lojas que solicitaram 
foi realiza em março de 2022 e a 11° SELO foi realizada em 22 de novembro – veja como foi a entrega do selo para os 
lojistas http://londrinapazeando.org.br/entrega-do-11-selo-arma-nao-e-brinquedo-2022/. Os conselheiros visitaram as lojas 
incentivando os lojistas a renovarem e novos a aderirem ao selo. 
[2005] Ampliação do comitê Londrinense para o desarmamento, com associações de moradores, 9 seguimentos religiosos, 
que resultou em ser Londrina a cidade do Paraná que mais recolheu armas de fogo chegando a receber 25% das armas 
do Paraná. A Média do Paraná foi de 2,42 armas/1000 habitantes, em Curitiba foi de 8,18 armas/1000 hab londrina foi de 
11,48 armas/1000 hab. 
[2005] Encabeça a campanha em Londrina e região pelo SIM no 1° referendo realizado no Brasil e o primeiro referendo 
no Planeta Terra neste assunto. 
[2005] A OSC é convidada para participar do 1° Encontro Nacional de Comitês para o Desarmamento em São Paulo , 
promovido pelo Instituto Sou da Paz, onde representa o comitê Londrinense. 
[2005] A OSC é convidada para participar do 2° Encontro Nacional de Cultura de Paz, em Brasília promovido pela CNJP 
Comissão Nacional de Justiça e Paz da CNBB, onde apresenta a experiência Londrinense. 
[2005] Após o referendo, participar do 2° Encontro Nacional de Comitês para o Desarmamento, em Brasília, e junto com 
outras organizações da sociedade civil, entrega documento resumo do encontro para o Ministro da Justiça, para que o 
desamamento continue sendo realizado no País, através do cumprimento da Lei e de novas ações,  
[2006] Após o referendo, participar do 3° Encontro Nacional de Comitês para o Desarmamento, na Paraíba, e junto com 
outras organizações da sociedade civil, criação da REDE DESARMA BRASIL, com atuações da área do desarmamento. 
[2006] Quatro reuniões do Comitê Londrinense para o Desarmamento. 
[2006] Realização junto com o Comitê Londrinense para o Desarmamento, de um ATO PELA PAZ, no aterro do Igapo2 
com subida de um balão com bandeira da paz e montagem de um PAINEL HUMANO com 82 placas (pessoas) de acrílico 
formando em um lado a palavra paz e de outro um símbolo de proibido armas, 
[2006] Realização junto com o Comitê Londrinense para o Desarmamento, de um seminário caravana Comunidade segura 
organizada pela OSC Viva Rio, que teve como meta visitar 16 capitais do Brasil, e Londrina foi incluída entre as capitais. 
[2007] O Comitê Londrinense para o Desarmamento e a OSC Londrina Pazeando, colaboram com a organização da 
discussão para criar a Lei que institui o COMPAZ –ld 
[2005] O CLAI Conselho Latino-Americano de Igrejas, convida o Londrina Pazeando, para ir a Buenos Aires, levar suas 
experiências na área de currículo para educação para cultura de paz, aos países vizinhos da América Latina, em um 
encontro representativo. 
[2006] O CLAI Conselho Latino-Americano de Igrejas, convida o Londrina Pazeando, para fazer parte de uma comissão 
latino-americana, composta por líderes do Brasil, Colômbia, Argentina, Guatemala, Porto Rico, afim de organizar um 
material através das igrejas membros do CLAI de como trabalhar uma Educação para Paz ou para uma Cultura de Paz. 
O material se transformou em um livro que será lançado em 2007 Espanhol e português. Foram 2 viagens de trabalho da 
OSC para Porto Alegre. 
[2005] Lançamento, na ACIL associação comercial de Londrina, do programa Empresas Amigas da Cultura da Paz de 
Londrina, apresentando ferramenta gerencial [Indicadores Londrina Pazeando] às empresas interessadas em desenvolver 
ações favoráveis a Cultura de Paz em ambiente empresarial. 
[2006] Junto com ACIL, SEBRAE e a Rede de Empresas e Instituições Amigas da Cultura de Paz, realiza palestra com a 
consultora Dulce Magalhães como produzir mudanças no ambiente empresarial, que possibilitem uma Cultura de Paz. 
[2006] O SEBRAE de Brasília convida a OSC para participar como moderador de uma das mesas no Seminário Cultura 
de Paz, uma dimensão do desenvolvimento local sustentável – campus UNIPAZ Brasília. 
[2006] Representantes da OSC vão a Florianópolis participar do 1° Festival Mundial da Paz, fórum internacional com 
propósito de discutir caminhos para construção de uma Cultura de Paz Planetária. Na oportunidade a OSC levou seu 
JOGOS DE PAZ e apresentou aos participantes do Festival. 
[2006] Apoiou o Lion Clube de Londrina – Centro a realizar concurso internacional de Cartazes sobre a paz. 
[2006] O Movimento recebeu, em solenidade, da Câmara Municipal de Londrina, o Diploma de Reconhecimento Público 
por serviços prestados ao Município. 
[2012] Luis Claudio Galhardi, recebeu, em solenidade, da Câmara Municipal de Londrina, o Diploma de Reconhecimento 
Público por serviços prestados ao Município. 
[2006] Realizou o primeiro ATO PUBLICO DE PAZ lembrando os 61 anos de Hiroshima, junto com ACEL, Comissão 100 
anos Brasil-Japão, e lançou o JOGOS DE PAZ pedindo pela paz mundial e enviando ao Memorial da Paz em Hiroshima, 
o Jogo, Reportagens e fotos do evento. 
[2007] A OSC Londrina e o Comitê Londrinense para o desarmamento inicia um processo de discussão para cria um 
Conselho Municipal de Cultura de Paz em Londrina. 
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[2007] Participação na comissão organizadora do 1º Fórum de Educação para a Paz realizada na Câmara Municipal de 
Londrina, a fim de legitimar a criação da Lei Municipal que criou o COMPAZ –ld. 
[2008] O Comitê Londrinense para o Desarmamento e a OSC Londrina Pazeando, colaboram com a organização da 
conferência municipal que elege os membros do COMPAZ – Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina. 
[2008] Participa de 11 reuniões do COMPAZ, colaborando na organização da 8° semana municipal da paz. 
[2009] Participa de 12 reuniões do COMPAZ, colaborando na organização da 9° semana municipal da paz, bem como 
promove 7 reuniões de estudo sobre “Educação para a Paz” 
[2010] Participa de 30 reuniões do COMPAZ, colaborando na organização da 10° semana municipal da paz, bem como 
promove 7 reuniões de estudo sobre “Educação para a Paz” 
[2011] Participa de 32 reuniões do COMPAZ, colaborando na organização da 11° semana municipal da paz. 
[2012] Participa de 32 reuniões do COMPAZ, colaborando na organização da 12° semana municipal da paz. 
[2013] Participa de 38 reuniões do COMPAZ, colaborando na organização da 13° semana municipal da paz. 
[2014] Participa de 39 reuniões do COMPAZ, colaborando na organização da 14° semana municipal da paz. 
[2015] Participa de 41 reuniões do COMPAZ, colaborando na organização da 15° semana municipal da paz. 
[2016] Participa de 39 reuniões do COMPAZ, colaborando na organização da 16° semana municipal da paz. 
[2017] Participa de 44 reuniões do COMPAZ, colaborando na organização da 17° semana municipal da paz. 
[2018] Participa de 42 reuniões do COMPAZ, colaborando na organização da 18° semana municipal da paz. 
[2019] Participa de 46 reuniões do COMPAZ, colaborando na organização da 19° semana municipal da paz. 
[2020] Participa de 47 reuniões do COMPAZ, colaborando na organização da 20° semana municipal da paz. 
[2020] Participa da organização da 1° Semana da Família e o Dia dos Pais  
[2021] Participa de 26 reuniões do COMPAZ, colaborando na organização da 21° semana municipal da paz. 
[2022] Participa de 21 reuniões do COMPAZ, colaborando na organização da 22° semana municipal da paz. 
[2008] A OSC junto com o COMPAZ inicia na eleição do COMPAZ uma discussão sobre uma Mídia de Paz em Londrina, 
é tirada uma carta de intenção para se criar um programa juntos com os alunos de comunicação da UEL, UNOPAR e 
PITÀGORAS para alimentar um portal de www.midiadepazparana.org.br 
[2009] A OSC, o COMPAZ e as instituições de ensino superior UEL, UNOPAR e PITÀGORAS realizam 10 reuniões para 
organizar o 2º Fórum de Educação para a Paz e o desenvolvimento do PORTAL Mídia Cidadã/ Mídia de Paz. O domínio  
www.midiadepazparana.org.br é registrado no REGISTRO BR. Durante a 9° Semana Municipal da Paz o portal é apresentado 
para a imprensa local, e um debate sobre violência e mídia é realizado. 
[2010] Em abril inicia as atividades de publicação no site mídia de paz, na cidade de Londrina. Com o propósito de ser um 
grande banco de releases, inspirador para imprensa local e espaço onde todas ao “boas noticias da cidade” estejam 
postadas o site tem a intenção de criar o hábito em nossa cidade de divulgar “boas práticas”.  www.midiadepazparana.org.br 
[2011] Continua a publicar no site Mídia de Paz Paraná e estes anos trouxe o Jornalista André Trigueiro para falar sobre 
“A contribuição da imprensa na construção do mundo sustentável”. 
[2007] Menos armas e mais oxigênio - desarmamento e aquecimento global, este foi o ATO PELA PAZ realizado pela OSC 
Londrina Pazeando o Comitê Londrinense do Desarmamento e a OSC MAE –meio ambiente Equilibrado quando da visita 
do Presidente da USA no Brasil 
[2011] Foi publicado pela Globo News no programa CIDADES E SOLUÇÕES uma matéria de 22 minutos sobre o 
movimento a cidade de Londrina, mostrando algumas das ações em prol da cultura de paz no município. 
[2012] Continua a publicar  no site Mídia de Paz Paraná e este ano realizou um debate com o sociólogo Marcos Antonio 
Rossi, professor da Unopar; e da jornalista Ana Carla Barbosa, formada também pela Unopar em janeiro de 2012, que 
atua como repórter no portal RBV News, na capital do Mato Grosso do Sul. 
[2007] Realizou ATO PUBLICO DE PAZ junto com os funcionários do HU lembrando a morte de enfermeira Sueli Aparecida 
de Souza, vítima de uma bala perdida em Londrina. 
[2008] Participou junto do 2° ATO PUBLICO DE PAZ - Manifesto pela Paz junto com os funcionários do HU lembrando a 
morte de enfermeira Sueli Aparecida de Souza, vítima de uma bala perdida em Londrina. 
[2009] Participou junto do 3° ATO PUBLICO DE PAZ - Manifesto pela Paz junto com os funcionários do HU lembrando a 
morte de enfermeira Sueli Aparecida de Souza, vítima de uma bala perdida em Londrina. Em 2009 o evento foi 
institucionalizado pelo HU. 
[2010] Participou junto do 4° ATO PUBLICO DE PAZ - Manifesto pela Paz junto com os funcionários do HU lembrando a 
morte de enfermeira Sueli Aparecida de Souza, vítima de uma bala perdida em Londrina. Em 2009 o evento foi 
institucionalizado pelo HU. 
[2011] Participou junto do 5° ATO PUBLICO DE PAZ - Manifesto pela Paz junto com os funcionários do HU lembrando a 
morte de enfermeira Sueli Aparecida de Souza, vítima de uma bala perdida em Londrina. Em 2009 o evento foi 
institucionalizado pelo HU. 
[2012] Participou junto do 6° ATO PUBLICO DE PAZ - Manifesto pela Paz junto com os funcionários do HU lembrando a 
morte de enfermeira Sueli Aparecida de Souza, vítima de uma bala perdida em Londrina. Em 2009 o evento foi 
institucionalizado pelo HU. 
[2013] Participou junto do 7° ATO PUBLICO DE PAZ - Manifesto pela Paz junto com os funcionários do HU lembrando a 
morte de enfermeira Sueli Aparecida de Souza, vítima de uma bala perdida em Londrina. Em 2009 o evento foi 
institucionalizado pelo HU. 
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[2014] Participou junto do 8° ATO PUBLICO DE PAZ - Manifesto pela Paz junto com os funcionários do HU lembrando a 
morte de enfermeira Sueli Aparecida de Souza, vítima de uma bala perdida em Londrina. Em 2009 o evento foi 
institucionalizado pelo HU. 
[2015] Participou junto do 9° ATO PUBLICO DE PAZ - Manifesto pela Paz junto com os funcionários do HU lembrando a 
morte de enfermeira Sueli Aparecida de Souza, vítima de uma bala perdida em Londrina. Em 2009 o evento foi 
institucionalizado pelo HU. 
[2016] Participou junto do 10° ATO PUBLICO DE PAZ - Manifesto pela Paz junto com os funcionários do HU lembrando a 
morte de enfermeira Sueli Aparecida de Souza, vítima de uma bala perdida em Londrina. Em 2009 o evento foi 
institucionalizado pelo HU. -O Movimento pela Paz e Não-Violência de Londrina, convocou o Comitê Londrinense para o 
Desarmamento, afim de celebrarmos o Dia Sul-Americano do Desarmamento Voluntário, que acontecerá em toda a 
América Latina e também na reunião de cúpula do Mercosul Montevidéu – Uruguai, no dia 15 de março de 2016. No Brasil 
a Rede Desarma vai realizar ações em várias cidades do país, e nós de Londrina realizamos juntos com o Manifesto Pela 
Paz no HU. 
[2007] Participação nacional da OSC Londrina Pazeando e do Comitê Londrinense para o Desarmamento quando da 
Consulta Popular para contribuir com tratado internacional de comércio de armas – evento realizado na Infraero.  
[2007] OSC Londrina Pazeando é homenageada na Boate Vega (festa do branco) a OSCs que trabalham pela construção 
de uma Cultura de Paz no município. 
[2008] A OSC Londrina Pazeando, junto com o COMPAZ, SINAMED E ASSOMAR inauguram um memorial em granito e 
aço inox no Jardim Maringá para comemorar os 60 anos da declaração universal dos direitos humanos. 
[2008] Criação da REDE SOCIAL Movimento pela Paz e Não-Violência www.londrinapazeando.ning.com afim de dinamizar ainda 
mais os trabalho, em um espaço virtual e interativo. 
[2009] O Movimento pela paz -OSC, o COMPAZ e o Movimento OASIS participam juntos do na avleste-oeste desfile de 7 
de setembro, levando o tema da 9º semana municipal da paz, com mural móvel, e as bandeiras do movimento : do 
COMPAZ, da OSC, internacional da paz, da marcha mundial, dos odms, do Oasis,  
[2010] O Movimento pela paz -OSC, o COMPAZ e o Movimento OASIS ,Mulheres Empreendedoras Rurais, Sindicato 
Rural Patronal participam juntos do na avleste-oeste desfile de 7 de setembro, levando o tema da 10º semana municipal 
da paz, com mural móvel, e as bandeiras do movimento : do COMPAZ, da OSC, internacional da paz, da marcha mundial, 
dos odms, do Oasis,  
[2011] O Movimento pela paz -OSC, o COMPAZ e o Movimento CISV , Mulheres Empreendedoras Rurais, Sindicato Rural 
Patronal participam juntos do na av leste-oeste desfile de 7 de setembro, levando o tema da 11º semana municipal da paz, 
com mural móvel, e as bandeiras do movimento : do COMPAZ, da OSC, internacional da paz, da marcha mundial, dos 
odms, do Oasis. 
[2012] O Movimento pela paz, Pazeando, COMPAZ, Clube do Amanhecer, participam juntos do na avleste-oeste desfile 
de 7 de setembro, levando o tema da 12º semana municipal da paz, com mural móvel, e as bandeiras do movimento : do 
COMPAZ, da OSC, internacional da paz, da marcha mundial, dos odms. 
[2013] O Movimento pela paz, Pazeando, COMPAZ, Clube do Amanhecer, participam juntos do na av leste-oeste desfile 
de 7 de setembro, levando o tema da 13º semana municipal da paz, com mural móvel, e as bandeiras do movimento : do 
COMPAZ, da OSC, internacional da paz, da marcha mundial, dos odms.  
[2014] O Movimento pela paz, Pazeando, COMPAZ, Clube do Amanhecer, participam juntos do na av leste-oeste desfile 
de 7 de setembro, levando o tema da 14º semana municipal da paz, com mural móvel, e as bandeiras do movimento : do 
COMPAZ, da OSC, internacional da paz, da marcha mundial, dos odms. 
[2015] O Movimento pela paz, Pazeando, COMPAZ, Clube do Amanhecer, participam juntos do na av leste-oeste desfile 
de 7 de setembro, levando o tema da 15º semana municipal da paz, com mural móvel, e as bandeiras do movimento : do 
COMPAZ, da OSC, internacional da paz, da marcha mundial, dos odms.  
[2016] O Movimento pela paz, Pazeando, COMPAZ, Clube do Amanhecer, participam juntos do na av leste-oeste desfile 
de 7 de setembro, levando o tema da 16º semana municipal da paz, com mural móvel, e as bandeiras do movimento : do 
COMPAZ, da OSC, internacional da paz, da marcha mundial, dos ODM/ODS.  
[2017] O Movimento pela paz, Pazeando, COMPAZ, Clube do Amanhecer, participam juntos do na av leste-oeste desfile 
de 7 de setembro, levando o tema da 17º semana municipal da paz, com mural móvel, e as bandeiras do movimento : do 
COMPAZ, da OSC, internacional da paz, da marcha mundial, dos ODM/ODS 
[2018] O Movimento pela paz, Pazeando, COMPAZ, Clube do Amanhecer, participam juntos do na av leste-oeste desfile 
de 7 de setembro, levando o tema da 18º semana municipal da paz, com mural móvel, e as bandeiras do movimento : do 
COMPAZ, da OSC, internacional da paz, da marcha mundial, dos ODM/ODS.  
[2019] O Movimento pela paz, Pazeando, COMPAZ, Clube do Amanhecer, participam juntos do na av leste-oeste desfile 
de 7 de setembro, levando o tema da 19º semana municipal da paz, com mural móvel, e as bandeiras do movimento : do 
COMPAZ, da OSC, internacional da paz, da marcha mundial, dos ODM/ODS. Desenvolver uma crítica à cultura de 
violência. Trata-se de fortalecer uma atitude crítica a esta cultura de violência que nos é imposta, fornecendo instrumental 
para perceber como a violência e o militarismo atuam em diversos canais, como, por exemplo, nos meios de comunicação, 
brinquedos e jogos de guerra. Educar para Paz - uma educação para se opor às incitações à guerra, à propaganda bélica 
e ao militarismo em geral. Uma Educação para Paz pensa em substituição da glorificação do militarismo com modelos de 
não-violência ativa.  Campanha para eliminar, ou ao menos reduzir, a violência na mídia e na linguagem cotidiana. Por 
exemplo chamar (e divulgar) o desfile de 07 de setembro de:  - “Desfile Cívico-Militar”? 
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[2020] O Movimento pela paz, Pazeando, COMPAZ, Clube do Amanhecer, não participam juntos do na av leste-oeste do 
desfile de 7 de setembro pois com a pandemia foi cancelado.  
[2021] O Movimento pela paz, Pazeando, COMPAZ, Clube do Amanhecer, não participam juntos do na av leste-oeste do 
desfile de 7 de setembro pois com a pandemia foi cancelado. 
[2009] Como uma atividade da 9º Semana Municipal da Paz, os jovens universitários do movimento OASIS colocam a 
"mão na massa" juntos com a comunidade do Jd. Felicidade para realizar um sonho - o de ter um campo de futebol e um 
parquinho para as crianças do bairro, mostrando como se contribuir para construção de uma cultura de paz. 
[2009] 1ª Abraço no Lago e 9° caminhada municipal pela paz e não-violência foram realizadas por cerca de 800 pessoas. 
O evento também foi linkado com a manifestação internacional a favor da paz – Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência. 
São levadas as bandeiras do movimento: do COMPAZ, da OSC, internacional da paz, da marcha mundial, dos odms, do 
Oasis, 
[2010] 2ª Abraço no Lago e 10° caminhada municipal pela paz e não-violência foram realizadas por cerca de 1500 pessoas. 
São levadas as bandeiras do movimento: do COMPAZ, da OSC, internacional da paz, dos odms, e também realizado o 
evento LEVANTE-SE proposto pelo ONU como forma de mobilizar para contribuições como os ODM.  
[2011] 3ª Abraço no Lago e 11° caminhada municipal pela paz e não-violência foram realizadas por cerca de 3000 pessoas. 
São levadas as bandeiras do movimento: do COMPAZ, da OSC, internacional da paz, dos odms, e também realizado o 
evento LEVANTE-SE proposto pelo ONU como forma de mobilizar para contribuições como os ODM.  
[2012] 4ª Abraço no Lago e 12° caminhada municipal pela paz e não-violência foram realizadas por cerca de 3000 pessoas. 
São levadas as bandeiras do movimento: do COMPAZ, da OSC, internacional da paz, dos odms, e também realizado o 
evento LEVANTE-SE proposto pelo ONU como forma de mobilizar para contribuições como os ODM.  
[2013] 5ª Abraço no Lago e 13° caminhada municipal pela paz e não-violência foram realizadas por cerca de 3.200 
pessoas. São levadas as bandeiras do movimento: do COMPAZ, da OSC, internacional da paz, dos odms, e também 
realizado o evento LEVANTE-SE proposto pelo ONU como forma de mobilizar para contribuições como os ODM.  
[2014] 6ª Abraço no Lago e 14° caminhada municipal pela paz e não-violência foram realizadas por cerca de 3.200 
pessoas. São levadas as bandeiras do movimento: do COMPAZ, da OSC, internacional da paz, dos odms, e também 
realizado o evento LEVANTE-SE proposto pelo ONU como forma de mobilizar para contribuições como os ODM.  
[2015] 7ª Abraço no Lago e 15° caminhada municipal pela paz e não-violência foram realizadas por cerca de 3.000 
pessoas. São levadas as bandeiras do movimento: do COMPAZ, da OSC, internacional da paz, dos odms, e também 
realizado o evento LEVANTE-SE proposto pelo ONU como forma de mobilizar para contribuições como os ODM.  
[2016] 8ª Abraço no Lago e 16° caminhada municipal pela paz e não-violência foram realizadas por cerca de 2.700 
pessoas. São levadas as bandeiras do movimento: do COMPAZ, da OSC, internacional da paz, dos odms, e também 
realizado o evento LEVANTE-SE proposto pelo ONU como forma de mobilizar para contribuições como os ODM.  
[2017] 9ª Abraço no Lago e 17° caminhada municipal pela paz e não-violência foram realizadas por cerca de 2.500 
pessoas. São levadas as bandeiras do movimento: do COMPAZ, da OSC, internacional da paz, dos odms, e também 
realizado o evento LEVANTE-SE proposto pelo ONU como forma de mobilizar para contribuições como os ODM.  
[2018] 10ª Abraço no Lago e 18° caminhada municipal pela paz e não-violência foram realizadas por cerca de 3.400 
pessoas. São levadas as bandeiras do movimento: do COMPAZ, da OSC, internacional da paz, dos ODM/ODS, e também 
realizado o evento LEVANTE-SE proposto pelo ONU como forma de mobilizar para contribuições como os ODM/ODS. 
Participamos também o Projeto Pró-Igapó e “jogamos”, ou seja, arremessamos 10.000 MundBalls, que são micro 
organizamos vivos que vão contribuir com a limpeza das águas do lago. Durante o 10ª Abraço no Lago foi o lançamento 
do Projeto que se propõe durante 12 meses em TODA a bacia do Igapó não só este lago, colocar os micro organizamos 
para que o resultado seja alcançados. 
[2019] 11ª Abraço no Lago e 19° caminhada municipal pela paz e não-violência foram realizadas por cerca de 3.000 
pessoas. São levadas as bandeiras do movimento: do COMPAZ, da OSC, internacional da paz, dos ODM/ODS, e também 
realizado o evento LEVANTE-SE proposto pelo ONU como forma de mobilizar para contribuições como os ODM/ODS.  
[2020] 12ª Abraço no Lago pela Paz. Londrina Pazeando sempre inovando  https://www.youtube.com/watch?v=hxp1N-

YygxY&feature=emb_title e neste vigésimo ano de sua história, convidou amigos de outras Cidades, Estados e Países que 
vieram a Londrina Abraçar o Lago pela Paz. Recebemos o Jornalista Andre Trigueiro, o cantor Nando Cordel e também 
várias lideranças de Londrina. Tudo de forma bem segura em função da pandemia … mas é claro com muito amor e 
desejo de Paz.  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. link https://bit.ly/3ffLpfe  e com uma LIVE no horário do abraço 
https://www.youtube.com/watch?v=G1Q3B7hsNRM&t=1189s  

[2021] 13º Abraço no Lago pela Paz. Londrina Pazeando sempre inovando em 2021 no vigésimo primeiro ano de sua 
história, pudemos 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 o 13° Abraço no Lago pela Paz – VIRTUAL e o sucesso foi tanto que vamos faremos novamente este ano, 
mesmo porque … a Pandemia ainda persiste este ano de 2021. Veja tudo sobre evento, vídeos, fotos, convidados em  
http://londrinapazeando.org.br/abraco-no-lago-2021-virtual/  
 
[2022] 14º Abraço no Lago pela Paz. Londrina Pazeando em 2022 no vigésimo segundo ano de sua história, pode 
convidar amigos de outras Cidades, Estados e Países para virem a Londrina Abraçar o Lago pela Paz de forma 

https://www.youtube.com/watch?v=hxp1N-YygxY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=hxp1N-YygxY&feature=emb_title
https://bit.ly/3ffLpfe
https://www.youtube.com/watch?v=G1Q3B7hsNRM&t=1189s
http://londrinapazeando.org.br/abraco-no-lago-2021-virtual/
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VIRTUAL e realizou após 2 anos de pandemia o 14° Abraço no Lago pela Paz PRESENCIAL também. 
http://londrinapazeando.org.br/abraco-no-lago/  veja o convite do Mario Sergio Cortella 
https://www.youtube.com/watch?v=BWG3Wof7_5g  
 
[2009] A 1° MARCHA MUNDIAL PELA PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA que começou na Nova Zelândia, no dia 2 de outubro de 
2009, aniversário do nascimento de Gandhi e declarado pelas Nações Unidas como “Dia Internacional da Não-Violência”. 
Terminou na Cordilheira dos Andes, em Punta de Vacas, aos pés do Monte Aconcágua em 2 de janeiro de 2010. Durante 
estes 90 dias, passou por mais de 90 países e 100 cidades, nos cinco continentes. No Brasil a Marcha passou em 9capitais 
e na cidade de Londrina. No Paraná ela entrou concomitantemente em Curitiba e Londrina. 
[2019] 2° A MARCHA MUNDIAL PELA PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA Trata-se de uma iniciativa impulsionada pela organização 
internacional Mundo Sem Guerras em conjunto com diversas organizações e pessoas dispostas a organizar ações e 
percorrer novamente todo o planeta, para contribuir na construção de um mundo sem guerras e sem violência. 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 na não-violência. 
[2009] A OSC junto com o COMPAZ e a UEL realiza o 1º concurso de logomarca para os dez anos de movimento pela 
paz e não-violência e um prêmio em dinheiro é oferecido aos alunos de Design. 
[2009] O coordenador da OSC é convidado para ser jurado no 1° Prêmio Jovem da Paz em Curitiba, bem como ajudar na 
organização e divulgação do evento. 
[2009] O Senac lançou em São Paulo a Cartilha "Cultura de Paz: Redes de Convivência", escrita pela Profa. Lia Diskin, 
fundadora da Associação Palas Athena. O lançamento fez parte do evento "Mídia e Desenvolvimento em Debate", 
organizado pelo Setor3, portal do Senac São Paulo especializado em desenvolvimento sustentável. Entre centenas de 
trabalhos realizados no país, a autora publicou 10 experiências de sucesso, e entre elas consta o Londrina Pazeando. 
[2009] A OSC, o COMPAZ, e o movimento Nós Podemos Paraná realizam uma oficina TEvPE/ Unindus/ Fiep para planejar 
o ano de 2010 inteiro do movimento pela paz. São incluídas as pré-conferência, a 2° conferência municipal de cultura de 
paz e renovação do conselho, bem como estratégias para viabilização financeira. Também existe o entendimento que os 
ODMs (e o movimento nós podemos Paraná ) são instrumentos fundamentais para a construção de uma cultura de Paz e 
não-violência. 
[2010] Fundação (junho) do Núcleo Nós Podemos Londrina. A municipalização do Movimento Nós Podemos Paraná, 
movimento de Paz que propõe a colaborar com os ODM Objetivos de Desenvolvimento do Milênio/ 2000, programa da 
ONU. 
[2009] O Movimento pela paz, o movimento nós podemos Paraná, articulam a participação regional do LVENTE-SE pelos 
ODMs e 9.391 participam e são registrados no site oficial. É proposto uma relação entre o LEVANTE-SE e a MARCHA 
MUNDIAL PELA PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA. Menos armas, exércitos e munições e mais investimentos em ODMs. Esta 
iniciativa faz com que a cidade seja convidada para receber a Marcha em Londrina. 
[2010] Participação na 3° Mostra de Projetos Nós Podemos Paraná / Senai. O COMPAZ se inscreveu na mostra 
(julho)apresentando a sua experiência. O Movimento Nós Podemos Paraná trabalha desde 2006 para que o Estado 
antecipe o alcance dos Objetivos do Milênio para 2010, cinco anos antes do prazo estipulado pela ONU. Até agora, o 
Movimento envolveu mais de 20 mil voluntários em prol do desenvolvimento do Paraná.www.nospodemosparana.org.br 
[2011] Participação na 4° Mostra de Projetos Nós Podemos Paraná / Senai. O COMPAZ se inscreveu na mostra 
(julho)apresentando a sua experiência. O Movimento Nós Podemos Paraná trabalha desde 2006 para que o Estado 
antecipe o alcance dos Objetivos do Milênio para 2010, cinco anos antes do prazo estipulado pela ONU. Até agora, o 
Movimento envolveu mais de 20 mil voluntários em prol do desenvolvimento do Paraná. 
[2012] Participação na 5° Mostra de Projetos Nós Podemos Paraná / Senai. O COMPAZ, O Pazeando, o Grupo que 
trabalha pelo ODM 05 – Gestantes, se inscreveram na mostra (novembro) apresentando a sua experiência. Em dezembros 
representantes do movimento foram para e encontro estadual em Curitiba. O Movimento Nós Podemos Paraná trabalha 
desde 2006 para que o Estado antecipe o alcance dos Objetivos do Milênio para 2010, cinco anos antes do prazo 
estipulado pela ONU. 
[2013] Participação na 6° Mostra de Projetos Nós Podemos Paraná / Senai. 
[2013] Participação do Seminário regional de lançamento da 5º edição do prêmio odm Brasil em Londrina – pr 
[2014] Participação na 7° Mostra de Projetos Nós Podemos Paraná / Senai. 
[2014] Participação do Seminário regional de lançamento da 6º edição do prêmio odm Brasil em Londrina – pr 
[2010] O Movimento Nós Podemos Londrina, o Compaz Conselho Municipal de Cultura de Paz, o Londrina Pazeando 
PARTICIPOU (outubro)e apoiaram o movimento outubro Rosa em Londrina organizado pelo "Nós do Poder Rosa. 
http://www.youtube.com/watch?v=RBK1Q-0ukVM 
[2011] O Movimento Nós Podemos Londrina, o Compaz Conselho Municipal de Cultura de Paz, o Londrina Pazeando 
PARTICIPOU (outubro) e apoiaram o movimento outubro Rosa em Londrina organizado pelo “Nós do Poder Rosa”.  
[2010] O Movimento pela Paz e Não-Violência apresenta (março) experiência Londrinense no IV Encontro do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública em São Paulo. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, instituição que promove o 
intercâmbio de conhecimento e boas práticas entre trabalhadores, gestores e pesquisadores da área de segurança pública, 
irá publicar em parceria com o Instituto Ethos e a CPFL Energia, uma seleção de experiências inovadoras e multiplicadoras 
de parcerias entre instituições públicas e privadas que objetivam reduzir a criminalidade e a violência com responsabilidade 
e compromisso social. Foi publicado material impresso: - "O que o empresário pode fazer pela Segurança Pública". 

http://londrinapazeando.org.br/abraco-no-lago/
https://www.youtube.com/watch?v=BWG3Wof7_5g
http://www.nospodemosparana.org.br/
http://www.youtube.com/watch?v=RBK1Q-0ukVM
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[2010] O Movimento pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando, recebeu (março) o Prêmio da Categoria Especial. A 
entrega do 14º Prêmio Destaque Tecnológico- INTEGRA, tem como objetivo premiar pessoas, instituições ou empresa 
que, nos últimos 05 anos, tenham desenvolvido um conjunto de obras e/ou projetos relevantes para o processo de inovação 
e desenvolvimento sustentável do Paraná, a partir de ações de COOPERAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA entre agentes do setor de pesquisa e desenvolvimento e empresas ofertantes de produtos e serviços. 
[2011] Apresentação da experiência no Encontro Internacional “En pie de paz” - Cultura de paz, políticas públicas e 
desenvolvimento cultural. 
O Centro Cultural de Espanha em São Paulo / Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento 
(AECID) e o Instituto Pólis organizaram o Encontro Internacional “En pie de paz” - Cultura de paz, políticas públicas e 
desenvolvimento cultural, a em São Paulo (Brasil), nos dias 25, 26 e 27 abril 2011. 
[2011] Apresentação da experiência ao Núcleo de Estudos e Formação de Professores em Educação para a Paz e 
Convivências - NEP/UEPG – Ponta Grossa/PR 
O NEP reúne Educadoras e Educadores que atuam na Educação Básica e no Ensino Superior, que nas suas ações 
desenvolvem propostas pedagógicas relacionadas às convivências escolares, com foco nas questões relativas à Educação 
para a Paz, Educação em Valores Humanos, Prevenção de Violências e Mediação de Conflitos na Escola, procurando 
discutir aspectos conceituais e metodológicos destes temas. A participação é de caráter voluntário e é marcada por 
momentos de estudo coletivo, palestras em escolas e produção acadêmica. 
[2010] " 1º ABRAÇOS GRATIS" - intervenção do Movimento pela Paz e Não-Violência no calçadão. Neste último dia 11 
de setembro 2010, integrantes do Movimento pela Paz e Não-Violência ( COMPAZ , Movimento Nós Podemos Londrina, 
OSC Londrina Pazeando e outros) realizaram uma intervenção no calçadão de Londrina, em frente ao chafariz. Cada 
participante do "abraço" levou um cartaz "escrito sua própria letra", com os dizeres "Abraços Grátis". A proposta foi mostrar 
este cartaz ao londrinense que esteve passando pelo calçadão neste horário, e com sua concordância... abraçá-lo. Com 
o gesto, o movimento quis 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”. 
Os integrantes do movimento também convidaram "verbalmente" as pessoas para estarem no dia 19 de setembro - 
DOMINGO ás 9 hs da manhã no Abraço no Lago (igapó 2) evento este da 10° Semana Municipal da Paz de Londrina e 
Região. http://www.youtube.com/watch?v=vSL8Qz8zjfA 
[2011] " 2º ABRAÇOS GRATIS" em maio e 3º ABRAÇOS GRATIS" em junho - intervenção do Movimento pela Paz e Não-
Violência no calçadão. Os integrantes do Movimento pela Paz e Não-Violência (COMPAZ, Movimento Nós Podemos 
Londrina, OSC Londrina Pazeando e outros) realizaram uma intervenção no calçadão de Londrina, em frente ao chafariz. 
[2012] "4º ABRAÇOS GRATI Sem maio e "5º ABRAÇOS GRATIS" setembro e em - intervenção do Movimento pela Paz e 
Não-Violência no calçadão. Os integrantes do Movimento pela Paz e Não-Violência (COMPAZ, Movimento Nós Podemos 
Londrina, OSC Londrina Pazeando e outros) realizaram uma intervenção no calçadão de Londrina, em frente ao chafariz... 
onde laçaram o jogo pazeando. 
[2013] "6º ABRAÇOS GRATIS" em maio e "7º ABRAÇOS GRATIS" em agosto e em - intervenção do Movimento pela Paz 
e Não-Violência no calçadão. Os integrantes do Movimento pela Paz e Não-Violência (COMPAZ, Movimento Nós Podemos 
Londrina, OSC Londrina Pazeando e outros) realizaram uma intervenção no calçadão de Londrina, em frente ao chafariz... 
onde laçaram o jogo pazeando. 
[2012] Lançamento do Jogo Pazeando para Celular Android, PC, iPhone, iPod, Tablet. O jogo para celular visa divertir, 
entreter, a 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” 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” da 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. 
[2010] Recebimento de alimentos (novembro) no evento ESPORTE E CIDADANIA Rede Globo SESI. O Movimento Nós 
Podemos Londrina junto com o COEP/ PROVOPAR e com apoio do COMPAZ recebeu doações de alimentos não 
perecíveis, durante o evento ESPORTE E CIDADANIA REDE GLOBO/ SESI e que foram entregues a organizações não-
governamentais de Londrina. Esta ação deu inicio a campanha “ NATAL PELA VIDA – seja voluntário faça sua parte –“ 
promovida pelo COEP de Londrina e que se estendeu  até o dia 04 de dezembro.1 kg de alimento não perecível Vila 
Portuguesas Rua Túllio Scudeler 283 http://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/sets/72157625501081684/ 
25/nov/2010 Dando continuidade a campanha em Londrina Na 4a quinta-feira e 4º sábado de novembro é (são) "Dia 
internacional do protesto contra os brinquedos de guerra" , que em novembro de 2010 "cai" na quinta  
[2010] Dia Internacional pela Não-Violência contra a Mulher. O COMPAZ já visitou as lojas do centro, agora, dando 
continuidade a "Campanha para fazer valer a Lei 9.188,os conselheiros visitarão estabelecimentos na ZONA NORTE,  
junto com fiscais da Prefeitura. A ação acontecerá das 14:00 hs até 17 horas do dia 25 de NOVENBRO -  de 2010 QUINTA. 
Segundo Nicolsen chefe da fiscalização, os agentes já estão em sua rotina  aplicando a Lei. Também foi introduzido nos 
"alvarás novos" a restrição. http://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/sets/72157625375534319/ 

http://www.youtube.com/watch?v=vSL8Qz8zjfA
http://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/sets/72157625501081684/
http://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/sets/72157625375534319/
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[2011] Dia Internacional pela Não-Violência contra a Mulher .O COMPAZ já visitou as lojas do centro, agora, dando 
continuidade à "Campanha para fazer valer a Lei 9.188. O COMPAZ organizou junto com a Câmara Municipal e a Prefeitura 
a entrega do SELO aos lojistas 
[2010] 29/outubro/2010 O Movimento pela Paz e Não-Violência de Londrina foi convidado para receber o Título do  – 
Conselho Mundial de Cidadania Planetária 2010 
[2010] Em 25/nov/2010 o Fórum Desenvolve Londrina lançou Manual de Indicadores 2010 e o estudo sobre Terceiro Setor 
de Londrina para a imprensa e comunidade. http://www.forumdesenvolvelondrina.org/v2/index.php e dentro do estudo reafirmou 
como importante que as empresas (empresas amigas da cultura de paz ) apoiem o movimento pela paz e não-violência e 
a educação para a para.  
[2012] Implantando o Programa aGENTE da Paz que visa basicamente, três objetivos principais: -formar multiplicadores 
entre os jovens 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. 
[2013] Programa aGENTE da Paz que visa basicamente, três objetivos principais: - formar multiplicadores entre os jovens 
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. 
[2012] O Programa Embaixadores da Paz é uma parceria entre o Clube Aventureiros do Amanhecer e o COMAZ Conselho 
Municipal de Cultura de Paz e tem também o apoio da OSC Londrina Pazeando. Segundo Charleston Luiz da Silva, 
presidente do Clube o objetivo do Programa é divulgar entre as crianças e jovens das 6ªs séries de Londrina a Lei 
9.188/2003 que proíbe a venda de armas de brinquedo no município de Londrina e assim contribuir com a construção de 
uma Cultura de Paz e não-violência entre os jovens. 
[2013] 3º Programa Embaixadores da Paz é uma parceria entre o Clube Aventureiros do Amanhecer e o COMAZ Conselho 
Municipal de Cultura de Paz e tem também o apoio da OSC Londrina Pazeando. 
[2014] 4º Programa Embaixadores da Paz é uma parceria entre o Clube Aventureiros do Amanhecer e o COMAZ Conselho 
Municipal de Cultura de Paz e tem também o apoio da OSC Londrina Pazeando. 
[2015] 5º Programa Embaixadores da Paz é uma parceria entre o Clube Aventureiros do Amanhecer e o COMAZ Conselho 
Municipal de Cultura de Paz e tem também o apoio da OSC Londrina Pazeando. 
[2016] 6º Programa Embaixadores da Paz é uma parceria entre o Clube Aventureiros do Amanhecer e o COMAZ Conselho 
Municipal de Cultura de Paz e tem também o apoio da OSC Londrina Pazeando. 
[2017] 7º Programa Embaixadores da Paz é uma parceria entre o Clube Aventureiros do Amanhecer e o COMAZ Conselho 
Municipal de Cultura de Paz e tem também o apoio da OSC Londrina Pazeando. 
[2018] 8º Programa Embaixadores da Paz é uma parceria entre o Clube Aventureiros do Amanhecer e o COMAZ Conselho 
Municipal de Cultura de Paz e tem também o apoio da OSC Londrina Pazeando. 
[2019] 9º Programa Embaixadores da Paz é uma parceria entre o Clube Aventureiros do Amanhecer e o COMAZ Conselho 
Municipal de Cultura de Paz e tem também o apoio da OSC Londrina Pazeando. 
[2020] 10º Programa Embaixadores da Paz é uma parceria entre o Clube Aventureiros do Amanhecer e o COMAZ 
Conselho Municipal de Cultura de Paz e tem também o apoio da OSC Londrina Pazeando. Foi organizado em todas as 
suas etapas, mas não teve a etapa final que constitui na tarde de atividades com as crianças devido a pandemia.  
[2021] 10º Programa Embaixadores da Paz é uma parceria entre o Clube Aventureiros do Amanhecer e o COMAZ 
Conselho Municipal de Cultura de Paz e tem também o apoio da OSC Londrina Pazeando. Devido a pandemia, é o 
segundo anos que não realizamos o evento.    
[2013] Participação na 1ª edição da Feira da Cidadania no interior do Paraná será realizada pela Prefeitura de Londrina 
no sábado/domingo das 9h às 17h, na Escola Municipal Zumbi dos Palmares, que fica na Avenida Guilherme de Almeida, 
3.665, no Jardim União da Vitória, na região sul da cidade. 
[2013] O Londrina Pazeando é membro da Rede Desarma Brasil, e sintonizado com esta campanha nacional, propôs ao 
Londrina Esporte Clube (Tubarão) também a apresentação da frase com o Tema Social da Copa. A Conselheira Lilian 
Miranda, estava lá para levar a faixa, neste dia que acabou sendo de muita festa na final do campeonato com a vitória do 
Tubarão.http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/588 
Em Brasília inspirada em Londrina propõe projeto de Lei Arma não é Brinquedo ( Ativista Valéria Velasques) 
http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/614  
[2013] Participação no dia 18 de maio da caminhada para lembrar do Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes. Este ano, a campanha lançada pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual 
Contra Crianças e Adolescentes traz como tema "Faça Bonito. Proteja nossas Crianças e Adolescentes". A campanha tem 
como símbolo uma flor. 
[2013] Organização e participação no dia 28 de maio do "Dia Internacional de Ação pela Saúde das Mulheres". No Brasil, 
comemora-se o "Dia Nacional pela Redução das Mortes Maternas". Organizamos um Seminário para refletir sobre os 
principais desafios para o alcance do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio número 5 "Melhorar a Saúde das Gestantes". 
[2013] Recebimento do SELO odm em Curitiba pelo SESI e Movimento Nós Podemos Paraná. 
[2014] Recebimento do SELO odm em Curitiba pelo SESI e Movimento Nós Podemos Paraná. 
[2015] Participação do Seminário e da Entrega do SELO, em Curitiba, para OSC Pazeando (Arma não é brinquedo) e do 
SELO para COMPAZ (Implementação da Justiça Restaurativa em Londrina). Foi a 5º edição do SELO ODM. 
[2013] Encontro de membros do Londrina Pazeando e COMPAZ com o Secretário Geral da JCI aconteceu no auditório da 
ACIL, oportunidade em que entregaram a proposta de proibição de venda de armas de brinquedo para o Brasil e para o 
Mundo. 
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[2013] Foi organizado uma campanha e exposição de Sapatos em Londrina: - Onde está meu par? Com objetivo de facilitar 
a distribuição dos sapatos para as comunidades carentes. 
http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/607 
[2013] Participação na Escola Municipal José Garcia Villar de uma Celebração em Prol da Paz. Segundo o diretor Lucas 
foi um mês de trabalho pedagógico com os alunos para culminar nesta grande celebração festiva, onde os pais, 
professores, funcionários e alunos vieram a escola, dançar, recitar poesias, cantar nosso lindo hino nacional e ABRAÇAR 
A ESCOLA. http://www.youtube.com/watch?v=YyD_Btrt3Ik 

[2013] Inspirada por Londrina foi aprovado e assinada na Lei Distrital que proíbe a fabricação e comércio de armas de 
brinquedo no DF e cria a Semana do Desarmamento Infantil. 
[2014] Membros do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina, e do Movimento pela Paz e Não-
Violência Londrina Pazeando, participaram no sábado (08/03) das 14 ás 17h na Câmara Municipal da 1ª Conferência 
Municipal de Proteção e Defesa Civil. 
[2014] 4ª Conferência Municipal de Cultura de Paz de Londrina – Organização de 2 pré-conferências e uma conferência 
municipal com o tema “10 anos de Estatuto do Desarmamento: «Avanços e desafios para a redução dos homicídios no 
Brasil» Proposto iniciar um Pesquisa Científica em parceria com a UNIFIL – De onde vem as armas do crime: -perfil das 
armas utilizadas em crimes na capital paulista, como categoria, tipo, calibre, marca, nacionalidade e ano de fabricação, 
bem como sua distribuição por usos em cada crime. 
[2014] Os Conselheiros do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz e do Londrina Pazeando estiveram na 
inauguração da Unidade Unopar Shopping Boulevard. Com capacidade para 2.000 estudantes universitários, e com 18 
salas de aulas, a opção "estudar em uma universidade" que fica dentro de um shopping é INOVADORA, e começa a 
acontecer no Brasil. É nesta unidade que acontecerá além da graduação o Curso de Especialização em Educação para a 
CULTURA DE PAZ, estruturado pelo Movimento e Unopar. 
[2014] O Clube Aventureiros do Amanhecer está ajudando o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz e o 
Pazeando a arrecadar fundos para organizar a 14ª Semana Municipal da Paz de Londrina que acontecerá de 20 a 27 de 
setembro/2014, com a venda de pizzas no parque Arthur Thomaz onde acontece todos os sábados atividades de Clube.  
[2014] Participação na VII Audiência Pública do PEEDH, que será realizada em Londrina no dia 10/04/2014 na Ordem dos 
Advogados do Brasil - Subseção Londrina. Dentro das às ações para a elaboração do Plano Estadual de Educação em 
Direitos Humanos do Paraná, a Coordenação Estadual do CEDH-PR. 
[2014] Oficina de formação (3 horas) da os Educadores Sociais do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – 
modalidade I e II - O Projeto Viva Vidaé um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da Secretaria Municipal 
de Assistência Social em parceria com o Provopar-Ld, para atendimento de crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade e/ou risco social, com idade entre 06 e 12 anos. 
[2014] Conselho Municipal da Paz e Pazeando lançam campanha para a Copa do Mundo - Ideia foi decorar a cidade com 
as cores do mundial de futebol e promover a cultura da paz durante os 30 dias do campeonato. Escolas e associações de 
moradores participaram. 
[2014] Representando Londrina em BRASÍLIA, a Dona Mildred Bueno participante de várias instituições (onde trabalha 
como voluntária) e também, conselheira do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina, sempre ativa e 
exemplo e inspiração para uma 3ª idade produtiva e em prol da comunidade. Esteve na solenidade de entrega da 5ª edição 
do Prêmio ODM Brasil contempla 30 organizações sociais e prefeituras. 
[2014] Dentro das atividades da 4ª Conferência Municipal, veio a Londrina o Prof. Nei Salles de Ponta Grossa. Londrina é 
Referência Nacional: - são 6 anos de COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz. O Evento foi transmitido “AO VIVO” 
pela internet para todo Brasil. 
[2014] Londrina Pazeando foi aprovado no site Global Giving organização que ajuda OGNs a capitar recursos no mundo 
todo. Parabéns, projeto - "Jovens Construindo uma Mídia de Paz" o projeto foi aprovado em Global Giving e você pode 
começar a angariar fundos. 
 
*Não realizamos nenhum abraço em praça púbica em 2020 e 2021 devido a pandemia.  

ABRAÇOS PELA PAZ NAS VÁRIAS REGIÕES DE LONDRINA (2014-2021*) 
Cada evento ao longo dos anos registrados com reportagens e fotos no 
Facebook -front Page e no site.  
 
PROPOSTAS PARA 2020:  http://londrinapazeando.org.br/abracos-
nas-regioes/  
 
[20/setembro/2020] – 12º Abraço no Lago (OK CONFIRMADO) 
EVENTO: 
FRONT PAGE: https://www.facebook.com/Abraconolago 
[08/março/2019] 6º Abraço pela Paz e Não-Violência com a Mulher 
( Rua Valparaiso esquina com Higienópolis Jd. Guanabara) 

http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/607
http://www.youtube.com/watch?v=YyD_Btrt3Ik
http://londrinapazeando.org.br/abracos-nas-regioes/
http://londrinapazeando.org.br/abracos-nas-regioes/
https://www.facebook.com/Abraconolago
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FRONT PAGE: https://www.facebook.com/abracopelapazlondrina/ 
EVENTO: https://www.facebook.com/events/997738507260800/ 
[12/março/2019] 3º Abraço pela Paz e Acolhimento na Concha 
( Na Concha Acústica de Londrina – Centro) 
FRONT PAGE: https://www.facebook.com/abracoacolhimentopelapaznaconcha/ 
EVENTO: 
[19/março/2019] 8º Abraço Embaixadores aGENTES da Paz 
EVENTO 2019: http://londrinapazeando.org.br/programa-embaixadores-da-paz/ 
EVENTO 2018: http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1127 
[24/março/2019] 2º Abraço pela Paz e Não-Violência no Desafio Blindex 
Realizaremos um Abraço pela Paz e Não-Violência no dia 15 de abril/18 
DOMINGO, no aterro do Igapó dentro do evento Desfio Blindex. (veja como foi 
2019 http://londrinapazeando.org.br/2-abraco-pela-paz-e-nao-violencia-no-desafio-blindex/ 
2018 http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1126 
[18/maio/2019] – 5º Abraço Desafio Pela Paz na Praça Nishinomiya Tarobá no seu Bairro 
[29/maio ] 5º Abraço Desafio pela Paz (Calçadão e Saul Elkind) 
EVENTO: 
FRONT PAGE https://www.facebook.com/abracodesafiopelapaz/ 
[05/junho/2019] – 6º Abraço pela Paz no Lago Norte 
EVENTO: 
FRONT PAGE https://www.facebook.com/pages/1%C2%BA-Abra%C3%A7o-no-Lago-Norte/567848579998841 
[08/junho/2019 ] – 5º Abraço Pela Paz na Expo-Ambiental 
EVENTO: 
FRONT PAGE: https://www.facebook.com/abracopelapazexpoambiental/ 
[14/junho/2019] – Juntos Somos Mais – Festa da Partilha e Feira da Cidadania 
2º Abraço pela Paz da Região Sul 
EVENTO: 
FRONT PAGE: https://www.facebook.com/abracopazregiaosullondrina/?ref=bookmarks 
[14/julho/2019] – 2° Semana Municipal da Criança e Adolescente de Londrina 2º Abraço pela Paz e não-Violência 
EVENTO: 
FRONT PAGE: : https://www.facebook.com/semanamunicipaldacriancald/?modal=admin_todo_tour 
VEJA COMO FOI EM 2018: http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1144 
[18/agosto/2019] 4º Abraço pela Paz na Festa das Nações Lusófonas 
EVENTO: 
FRONT PAGE: https://www.facebook.com/Festa-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Lus%C3%B3fonas-pela-Paz-
479174295768447/ 
[05/outubro/2019] 6º Manifesto pela Pela Paz e desarmamento Infantil 
EVENTO 2019 http://londrinapazeando.org.br/6o-manifesto-pela-paz-desarmamento-infantil/ 
EVENTO 2018: http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1069 
[ ___/agosto/2018] 4º Abraço pela Paz no Hospital da Zonal Sul 
EVENTO: 
FRONT PAGE: https://www.facebook.com/abracopelapazhospitalzonasul/ 
[__/outubro/2017 ] 5º Abraço pela Paz da Região Oeste 
EVENTO: 
FRONT PAGE https://www.facebook.com/abracopazregiaooeste/ 
[___/outubro_2015 ] – 4º Abraço “Maratona pela Paz 
EVENTO: 
FRONT PAGE: https://www.facebook.com/abracomaratonapelapaz/ 
[___/maio/2015] – 3º Abraço Pela Paz e Cidadania da Região Sul A 
EVENTO: 
FRONT PAGE: https://www.facebook.com/Abra%C3%A7o-Pela-Paz-e-Cidadania-da-Regi%C3%A3o-Sul-A-
442826089399990/ 
 
 
[2014] Sociedade em Movimento para a Cultura de Paz - UPS Unidade Paraná Seguro. A Conselheira do COMPAZ 
Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina Luciane Cristina Coutinho, representante da Secretaria Municipal de 
Educação e o conselheiro Luis Claudio Galhardi da OSC Londrina Pazeando, estiveram presentes no Workshop de Boas 
Práticas das Escolas em Londrina, na Escola Municipal Zumbi dos Palmares - CAIC do Jardim União da Vitória, levando 
o Programa “Livro Londrina Pazeando”. Também estava presente no evento a conselheira Sarah Fernandes Gouvea Mafra 
da ASSOMAR e que é professora nesta escola. 
[2014] JUSTIÇA RESTAURATIVA - Em 25 de julho de 2014 foi o Núcleo para Articulação da Justiça Restaurativa em 
Londrina, pelo Londrina Pazeando, COMPAZ, OAB e o Tribunal de Justiça do Paraná sob a coordenação da Drª Claudia 

https://www.facebook.com/abracopelapazlondrina/
https://www.facebook.com/events/997738507260800/
https://www.facebook.com/abracoacolhimentopelapaznaconcha/
http://londrinapazeando.org.br/programa-embaixadores-da-paz/
http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1127
http://londrinapazeando.org.br/2-abraco-pela-paz-e-nao-violencia-no-desafio-blindex/
http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1126
https://www.facebook.com/abracodesafiopelapaz/
https://www.facebook.com/pages/1%C2%BA-Abra%C3%A7o-no-Lago-Norte/567848579998841
https://www.facebook.com/abracopelapazexpoambiental/
https://www.facebook.com/abracopazregiaosullondrina/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/semanamunicipaldacriancald/?modal=admin_todo_tour
http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1144
https://www.facebook.com/Festa-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Lus%C3%B3fonas-pela-Paz-479174295768447/
https://www.facebook.com/Festa-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Lus%C3%B3fonas-pela-Paz-479174295768447/
http://londrinapazeando.org.br/6o-manifesto-pela-paz-desarmamento-infantil/
http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1069
https://www.facebook.com/abracopelapazhospitalzonasul/
https://www.facebook.com/abracopazregiaooeste/
https://www.facebook.com/abracomaratonapelapaz/
https://www.facebook.com/Abra%C3%A7o-Pela-Paz-e-Cidadania-da-Regi%C3%A3o-Sul-A-442826089399990/
https://www.facebook.com/Abra%C3%A7o-Pela-Paz-e-Cidadania-da-Regi%C3%A3o-Sul-A-442826089399990/
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Catafesta, Juíza de Direito da 2ª Vara da Infância e Juventude de Londrina, vara especializada no atendimento ao 
adolescente em conflito com a lei. A partir dai vários eventos foram realizados pelo movimento em parceria com o Núcleo. 
[2014] Palestra Drª Claudia Catafesta sobre conceitos do que é a Justiça Restaurativa e o método desenvolvido pela norte-
americana Kay Pranis, e ainda como sua prática se dá, bem como quais os planos para início da implantação em nossa 
comunidade deste trabalho.  
[2014] Palestra do Luis Claudio Galhardi no COMAD Conselho Municipal de Políticas de Álcool e Drogas, sobre Cultura 
de Paz e Mobilização Social. Deste evento surgiu o 1º Abraço pela Paz e acolhimento na Concha. 
[2014] Participação do Movimento pela Paz no 1ª “Sou doadora de vida” Você mulher, que nasceu para doar vidas, faça 
com que sua família seja também doadora. Organizado pela BPW Londrina mobilizou toda a sociedade para a campanha 
que aconteceu Concha Acústica. 
[2014] O Paraná poderá ser o 3º Estado do Brasil a proibir a venda de armas de brinquedo. O CONSEG Conselho 
Comunitário de Segurança Pública de Londrina este em reunião do o Secretário de Estado de Segurança Pública Leon 
Grupen machere assumiu o compromisso de levar aos parlamenteares da Paraná a recomendação da importância de se 
aprovar uma Lei Estadual que Proíba a venda de armas de brinquedo.  Luis Claudio Galhardi do Londrina Pazeando e 
membro do COMPAZ relatou a experiência municipal e seus resultados durante audiência realizada no 5º Batalhão da 
Polícia Militar. O CONSEGs na oportunidade levou um documento que solicita melhorias na segurança pública de 
Londrina. O Dep. Cheida propôs pautado na proposta do movimento PL no Paraná. 
[2014] AREL promove Palestra sobre Cultura de Paz e Cidadania. Neste dia 05 de agosto, dentro da 15º SIPAT Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho a AREL Associação Recreativa Esportiva Londrinense promoveu a 
Palestra sobre Cultura de Paz e Cidadania com Luis Claudio Galhardi, que trouxe o trabalho a OSC Londrinense Pazeando 
em prol da construção de uma Cultura de Paz. Além de tratar conceitos sobre violência, não-violência, cultura de paz, e 
os marcos regulatórios da ONU e UNESCO sobre a temática, o palestrante falou das ações que estão em curso este ano 
na cidade. 
[2014] Escola de Valores: desenhos animados da não-violência. Uma ferramenta para Professores e Educadores Sociais, 
que leva em conta Valores Humanos como exemplo de vida. No sábado (16/agosto/2014) os membros do COMPAZ 
Conselho Municipal de Cultura de Paz, fizeram os Cursos Desenhos Animados para Prevenção da Violência no Com-
Tour. Estavam representando o Movimento Luis Claudio Galhardi (Pazeando) , Eliana Cristina Scheuer (Sindicato Rural) 
Claudines Schincariol Perozin (Secretaria Municipal de Assistência  Social) e Edcarlos Vacário (Secretaria Municipal de 
Saúde). 
[2014] Proposta de ação conjunta COMPAZ / CMDCA. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e 
o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, realizou no dia 04 de outubro de 2014, sábado de manhã das 9 às 12 
h no calçadão um Manifesto pela Paz. O evento ocorreu uma semana antes ao dia da criança, oportunidade esta que 
estivemos orientando os pais a comprarem brinquedos educativos e pedagógicos aos seus filhos. Foram destruídas por 
uma prensa hidráulica da Cooperativa de Reciclagem a Coopermudança, vária armas de brinquedo, bem como armas 
“reais” utilizadas em crimes, trazido pelo Fórum de Londrina. 
[2014] Memorial dos Direitos Humanos, - o COMPAZ, Londrina Pazeando, Assomar e Sinamed reinauguraram o “Memorial 
de Direitos Humanos” que estava em terreno particular.  Mudamos para a para a Sede da Assomar na Av. Maringá. A Ideia 
é popularizar o MEMORAIL convidando escolas e pessoas conhecerem e vivenciarem as proposta que marcaram o terror 
das guerras mundiais, e a necessidade de uma consciência coletiva de nosso Planeta Terra em favor da Cultura de Paz, 
são 66 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
[2014] Notícia: GEA-Redes realiza pesquisa no movimento Londrina Pazeando. O grupo de pesquisa GEA-Redes da 
Universidade Estadual de Londrina (UEL), tendo como coordenador o Prof. Dr. Ivan de Souza Dutra, está pesquisando o 
Movimento pela Paz e Não-Violência - Londrina Pazeando, representada pelo Sr. Luis Claudio Galhardi que fez uma visita 
ao grupo para explicar sobre o movimento, seus ideais e iniciativas que visam promover uma cultura de paz, ou seja, 
contra a violência na cidade de Londrina no norte do Paraná. O grupo GEA-Redes pretende entender as relações por 
Redes Sociais que se estabelecem dentro da OSC, enquanto um movimento social, e como elas acabam sendo 
fundamentais para a realização das iniciativas que visam promover a paz. 
[2014] 1ª Caminhada Outubro Rosa e Pela Paz. Nesse mês comemoramos o Outubro Rosa, movimento popular 
internacional dedicado a luta contra o câncer de mama. Todos os anos a adesão vem aumentando através de simples 
iniciativas, cuja intenção é chamar a atenção para a realidade atual do câncer de mama e a importância do seu diagnóstico 
precoce. Organizado pela UBS PIZA da Secretaria Municipal de Saúde contou com a participação do Movimento. 
[2014] Apoiamos e participamos da proposta Meu Presente pra Londrina – O Movimento Pazeando tem este valor de 
incentivar e valorizar o belo, bom e gentil. Recém-lançado pela Acil (veja abaixo) os frutos já podem ser colhidos, muitas 
pessoas querendo dar seus presentes pra Londrina postam o melhor de si e da cidade no aplicativo proposto pela 
associação comercial. 
[2014] Justiça Restaurativa chega a Londrina em novembro. Foi realizado dos dia 03 ao 06 de novembro a PRIMEIRA 
TURMA com 25 pessoas, entre elas, cinco juízes, uma defensora pública, psicólogos, educadores e pessoas da 
comunidade, receberão capacitação da Escola da AJURIS/RS. Considerada a Justiça do Século 21, recomendada pelas 
Nações Unidas, as Práticas e a Justiça Restaurativa, são uma tendência mundial, que propõe restaurar relações com um 
“novo olhar” do que é justiça, bem como desestatizar os conflitos e devolver para a comunidade a capacidade de 
administrar de forma pacífica seus conflitos, aliviando o sistema judiciário hoje sobrecarregado e contribuindo assim com 
a Construção de uma Cultura de Paz/ONU. A formação técnica é o primeiro passo para a construção de programas que 
vão consolidar Políticas Públicas em nosso Município. Três conselheiros participaram da primeira turma. 
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[2014] CONASP– Produção de um Vídeo Documentário com Imagens independentes registradas pela Rede Desarma 
Brasil e editadas por Londrina Pazeando. Traz a apresentação PL 5057/2013 que "veda a fabricação, a importação, a 
venda e a comercialização de armas de brinquedo de qualquer natureza e dá outras providências". Pauta 26ª Reunião do 
CONASP Conselho Nacional de Segurança Pública, em fev/2014. Moção de apoio aprovada na 29ª Reunião em dez/2014. 
Aborda questões da cultura de violência, da ludicidade e outros mecanismos que influenciam, desde a mais tenra idade, 
o desenvolvimento de uma cultura das armas. Defende, para além do próprio PL, a possibilidade de se implementar dentro 
do Estatuto do Desarmamento, este item, de forma que melhore o texto como está e que permite "brechas" para utilização 
desses artefatos. O Paraná tem o Diretor da OSC Londrina Pazeando como suplente no Conselho Nacional. 
[2014] Cultura de Paz, Não-Violência e a Mulher.25/nov. “Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra a Mulher” 
Convidadas pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, integrantes da Associação Nós do Poder Rosa, OAB 
Londrina e a OSC Pazeando participaram da sessão da Câmara de Vereadores para falar do Dia Internacional de Combate 
a Violência Doméstica e relatar as ações de órgãos públicos e entidades para uma sociedade menos violenta. 
[2014] Os Conselheiros do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz participaram da apresentação e entrega do 
material gráfico contendo a pesquisa e indicadores. Estavam presentes Rafaela (do Fórum e do Compaz) Maria Ap. 
Prandini (Poder Rosa/COMPAZ) Charleston Sec.; Cultura/Compaz) Luzia (NRE/Compaz) Leozita BPW/Compaz) Marlene 
Secretaria(Mulher/Compaz) Luis Galhardi (Fórum/Pazeando/Compaz). Luis Claudio Galhardi também é membro do Fórum 
Desenvolve Londrina, que “é um movimento criado por força de decreto-lei, composto por entidades e pessoas de diversos 
segmentos, e que tem por objetivo aglutinar a sociedade organizada e mobilizar a comunidade para o desenvolvimento 
sustentável de Londrina e região, por meio de atividade permanente de prospecção de futuro e planejamento estratégico, 
independente de política partidária.” 
[2014] Experiência de Londrina em Cultura de Paz foi apresentada em Encontro Paranaense. "A Cultura de Paz em 
Londrina" foi apresentada no 1º Encontro Paranaense de Práticas Restaurativas realizado nos dias 27 e 28 de novembro 
de 2014 - Ponta Grossa no Paraná, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Comissão Estadual de Práticas 
Restaurativas e CEJUSC. Luis Claudio Galhardi foi o único palestrante que não era Juiz no Encontro, e relatou os avanços 
do Núcleo de Articulação para Implementar a Justiça Restaurativa na cidade. 
[2015] Evento trabalha o ODM 03 em Prol da Cultura de Paz O Movimento Nós Podemos Londrina, em parceria com o 
Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE) e com o apoio do SESI, o Conselho da Mulher Empresária da 
ACIL e Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e COMPAZ realizam o painel: “Empoderamento da Mulher em 
Londrina – Avanços e Desafios”, discutindo sobre a participação da mulher na política, os indicadores femininos no 
mercado de trabalho e o crescimento empresarial. 
[2015] Nós do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz Marlene, Maria Helena, Mildred Bueno, Marcos Roger, 
Leozita, Lilian, Charleston e Luis Galhardi estivemos no lançamento do ESTUDO do Fórum Desenvolve Londrina 2015 
Foi um momento de aprendizado e também de sonho renovados de uma Londrina melhor e com mais qualidade de vida, 
e de Paz e Harmonia para todos. O Fórum todo ano se debruça sobre um estudo que colabore com este objetivo. 
[2015] Londrina Pazeando recebe um Troféu. No dia 10 de março, terça-feira às 19h, na Praça Tomi Nakagwa (rua 
Benjamin Constant), o Movimento pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando recebeu dos organizadores do 1º 
Movimento Você e a Paz, junto com outras instituições londrinenses, um Troféu que visa reconhecer e incentivar a 
construção de uma Cultura de Paz no Mundo. 
[2015] Publicação: Plenária do conselho nacional de segurança pública (CONASP), reunida em sua 29ª Reunião 
Ordinária, realizada entre os dias 10,11 e 12 de dezembro de 2014, no uso de suas competências conferidas pelo artigo 
11 do Decreto Federal nº 7.413, de 30 de dezembro de 2010, após a participação da Deputada Federal Érika Kokay 
durante a 26ª Reunião Ordinária deste Conselho, realizada entre os dias 17 a 19 de fevereiro de 2014, onde a parlamentar 
explanou sobre as questões que envolvem o tema das “armas de brinquedo” e sobre o Projeto de Lei 5057/2013 que versa 
sobre este tema, o CONASP vem manifestar apoio da forma que se segue... 
[2015] Dep. Tercílio Turini se propõe a fazer Projeto de Lei para Proibir no Paraná a venda de armas de Brinquedo. Em 
parceria com Dep Péricles iniciam o trâmite da PL. 
[2015] Venha na Expo Londrina 2015 fazer gratuitamente seu Cartão Postal da Paz – Londrina Restaurativa 2015 
e convidar seus amigos de fora de Londrina a virem conhecer e participar da nossa 15ª Semana Municipal da Paz com 
muitas atividades em prol da Construção de uma Cultura de Paz em nossa comunidade, uma parceira com  SICREDI na 
55ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina. Educar para Paz esse é o Nosso Jeito de Mudar o Mundo. 
[2015] Os membros do Movimento pela PAZ e Não-Violência participaram da festa de inauguração das novas instalações 
da LBV em Londrina 16/abril/2015Estavam presentes Luis Claudio Galhardi (Pazeando) Mildred Galvão Bueno (COMPAZ 
Conselho Municipal de Cultura de Paz e Provopar) Regina Muniz (Compaz/Provopar), bem como a Juliana Bortolin e 
Kleber da LBV que são também conselheiros do COMPAZ. 
[2015] Fiscalização (29 quarta) nas lojas e convite para participarem do 5º SELO arma não é brinquedo. Nesta quarta 
dia 29 de abril membros do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, da OSC Londrina Pazeando, da Câmara 
Municipal e fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura vão visitar lojas da cidade que vendem brinquedo. 
O grupo se reunirá às 14 horas na ACIL Associação Comercial e Industrial de Londrina que é parceira da campanha 
desde o início, e de lá seguirá um roteiro de visitas preestabelecido. LANÇAMENTO NOVO VT 
https://www.youtube.com/watch?v=gr5xBnpIi3o 

[2016] Fiscalização - Nesta quarta dia 20 de abril membros do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, da OSC 
Londrina Pazeando, da Câmara Municipal e fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura visitaram lojas da 
cidade que vendem brinquedo. O grupo se reuniu às 13:30 horas na ACIL Associação Comercial e Industrial de Londrina 

https://www.youtube.com/watch?v=gr5xBnpIi3o
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que é parceira da campanha desde o início, e de lá seguirá um roteiro de visitas preestabelecido. Em novembro de cada 
ano é realizado a cerimônia de entrega do SELO aos lojistas Reportagem https://www.youtube.com/watch?v=c1vLZYNrHJM  
[2017] Fiscalização Em abril membros do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, da OSC Londrina Pazeando, 
da Câmara Municipal e fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura visitaram lojas da cidade que vendem 
brinquedo. O grupo se reuniu às 13:30 horas na ACIL Associação Comercial e Industrial de Londrina que é parceira da 
campanha desde o início, e de lá seguirá um roteiro de visitas preestabelecido. Em novembro de cada ano é realizado a 
cerimônia de entrega do SELO aos lojistas Reportagem TV UEL  https://www.youtube.com/watch?v=NU-sicnqwUE&t=2s  + TV Tarobá 
https://www.youtube.com/watch?v=Fdwuc5gSIRY&t=36s  
[2018] Fiscalização Em maio membros do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, da OSC Londrina Pazeando, 
da Câmara Municipal e fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura visitaram lojas da cidade que vendem 
brinquedo. O grupo se reuniu às 13:30 horas na ACIL Associação Comercial e Industrial de Londrina que é parceira da 
campanha desde o início, e de lá seguirá um roteiro de visitas preestabelecido. Em novembro de cada ano é realizado a 
cerimônia de entrega do SELO aos lojistas Reportagem http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1123  
[2019] Fiscalização Em maio membros do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, da OSC Londrina Pazeando, 
da Câmara Municipal e fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura visitaram lojas da cidade que vendem 
brinquedo. O grupo se reuniu às 13:30 horas na ACIL Associação Comercial e Industrial de Londrina que é parceira da 
campanha desde o início, e de lá seguirá um roteiro de visitas preestabelecido. Em novembro de cada ano é realizado a 
cerimônia de entrega do SELO aos lojistas Reportagem http://londrinapazeando.org.br/fiscalizacao-nas-lojas-para-certificacao-2019/ 

[2020] Foi realizada visita em abril por membros do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, da OSC Londrina 
Pazeando, as lojas da cidade que recebem o selo arma não é brinquedo e que precisam renovar a cada 2 anos.  
[2021] Foi realizada visita em abril por membros do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, da OSC Londrina 
Pazeando, as lojas da cidade que recebem o selo arma não é brinquedo e que precisam renovar a cada 2 anos. 
[2022] Foi realizada visita em abril por membros do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, da OSC Londrina 
Pazeando, as lojas da cidade que recebem o selo arma não é brinquedo e que precisam renovar a cada 2 anos.  
[2015] Movimento pela “não redução” da Idade Penal na cidade de Londrina. O Movimento participou de vários espaços 
públicos e palestras sobre o tema. 
[2015] LBV recebe visita do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz e da OSC Londrina Pazeando na unidade 
sócio assistencial da Legião da Boa Vontade (LBV) em Londrina, no mês de maio, para uma capacitação entre os 
integrantes da Instituição acerca da implementação da Justiça Restaurativa no município e sobre as próximas ações do 
conselho na região. 
[2015] Escola Zumbi inicia Programa Escola Acolhedora - Estiveram no lançamento do PROGRAMA ESCOLA 
ACOLHEDORA, os conselheiros do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz Luis Claudio Galhardi (OSC 
Pazeando) e a Lilian Miranda (Sindicato Rural Patronal). O Programa coordenado pela Secretaria Municipal de Educação 
está sendo implementado na Escola Zumbi dos Palmares. Nosso trabalho com a Justiça Restaurativa será uma das ações 
dentre várias ações que outras Secretarias Municipais farão aqui. Será utilizada a Gestão de Projetos - SIGEOR (da 
Prefeitura) e que poderá ser visualizado na internet e pela comunidade. Será uma importante oportunidade de mostramos 
nosso trabalho de Pacificação usando os Círculos de Construção de Paz -Método Kay Pranis, e também sermos avaliados; 
e ainda estarmos juntos com outros parceiros na obtenção de resultados positivos para o bem da Comunidade Escolar e 
do próprio Bairro. 
[2015] Participação na IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. De acordo com a presidente 
do CMDCA, Nanci Kremmer de Moraes, a conferência é um espaço de reflexão e discussão de todas as políticas da 
criança e do adolescente, e também da deliberação de ações que dever ser executadas. 
[2015] O Movimento participou da apresentação de Resultados na Implementação da JR em Londrina A Juíza Claudia 
Catafesta agradeceu a iniciativa anterior do Fórum Desenvolve Londrina em realizar estudo em 2011 sobre “O adolescente 
em conflito com a lei” e fomentar uma reflexão sobre o assunto. 
[2015] Membros do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz estiveram presentes em apoio aos jornalistas. 
Imprensa com liberdade de expressão, pela paz e não-violência aos profissionais jornalistas. O Evento foi no dia (15) de 
maio no calçadão de Londrina. Sindicatos dos Jornalistas se levantaram contra ameaças reais ao trabalho da imprensa. 
[2015] Nós do COMPAZ e Pazeando participamos na manifestação pela PAZ. Pela não-violência com crianças e 
adolescentes, principalmente no que se refere ao vergonhoso abuso sexual, nesta data que visa lembrar, que todos somos 
responsáveis por cuidar de nossas crianças e adolescentes. 
[2015] Nós do COMPAZ - Conselho Municipal de Cultura de Paz, Pazeando e Movimento Justiça Restaurativa estivemos 
na Escola Zumbi dos Palmares registrando o mutirão de integração.  O Programa Escola Acolhedora reúne várias ações 
integradas de Secretarias Municipais e conta também com o trabalho voluntário de membros da Justiça Restaurativa em 
Londrina, que realizam desde o início do ano os “Círculos de Construção de Paz”. 
[2015] Assembleia do Rio de Janeiro aprova, em primeira instância, proibição da venda de armas de brinquedo. Estamos 
cada dia mais com novos Estados aprovando Lei de Proibição de Comercialização de Armas de Brinquedos e fortalecendo 
o encaminhamento e tramite da PL 5057 que quer proibir em uma Lei Federal a venda de arma de brinquedos. 
[2015] O COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, foi convidado para colaborar com uma CAMPANHA pela 
proibição da comercialização de armas de brinquedo no Município de Cambé, uma vez que a cidade já tem a Lei 
1.699/2003 em vigor. A reunião foi realizada na Câmara de Vereadores de Cambé e contou com as representantes da 
Vara da Infância e Juventude, Joana Segantin Esteves e a Barbara, o Presidente da Câmara Municipal Paulo Soares Nora 
e também representantes da Secretaria de Educação, CREAS Medidas Socioeducativas, CREAS Acolhimento, 
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Associação Comercial, Secretaria de Meio Ambiente, Assessora para Assuntos da Juventude, Fiscal da Secretaria 
Municipal de Fazenda, o Presidente do Conselho Tutelar  e da OSC Londrina Pazeando. 
[2015] Lançamento da CAMPANHA 2015 ( primeira quinzena de junho/2015)“ Arma não é Brinquedo” 
Material para veiculação da Campanha 2015 *** Para as TVs a PROMIDIA já mandou VTs nos formatos das emissoras. 
Caso não tenha recebido falar com Tadeu ou Adriano da Promidia 3347-1705Ver VT no You Tube 
https://www.youtube.com/watch?v=gr5xBnpIi3o 

[2015] Lançamento da Sala do Empreendedor em Londrina - Empreendedorismo e a Cultura de Paz. Na readequação da 

Sala do Empreendedor em Londrina, Luis Claudio Galhardi da OSC Londrina Pazeando e Heverson Feliciano do Sebrae 
estavam presentes. A OSC tem um aplicativo (jogo) que pretende contribuir com a Educação para Paz. É um abraço 
virtual, onde os jogadores devem mobilizar pessoas na busca pela sustentabilidade e construção de uma Cultura e Paz. 
É o único jogo do Mundo que joga “armas de brinquedo” no lixo e o jogador faz “pontos”. O aplicativo foi construído com 
Empresa Doiim que tem sede na AINTEC (UEL) com a coordenação da OSC Pazeando. 
[2015] Restaurando Londrina pesquisa e extensão na UNIFIL: - O modelo de Justiça Criminal aplicado no Brasil é 
denominado Justiça Retributiva, aplicada de maneira restrita ao infrator, sem a devida análise das consequências da ação 
realizada por este em relação a vítima, o que dificulta a reparação do dano gerado, seja ele moral ou material. A Justiça 
Restaurativa nasce da necessidade de efetivar a reparação dos danos causados pelo infrator, possibilitando a tomada de 
consciência do ato praticado, dando-lhe a oportunidade de restaura-lo. O projeto busca contribuir com a aplicação da 
Justiça Restaurativa em Londrina apoiando as frentes de atuação social e nos seguimentos afetados como penitenciárias, 
grupos de risco, delegacias, educandários, etc., integralizando discentes, poder judiciário e sociedade em geral para o 
desenvolvimento dessa nova prática dentro da Justiça Criminal no exercício sumaríssimo da proteção dos bens jurídicos. 
http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/897  
[2015] Restaurando Maringá e Londrina unidas em Cooperação "Restaurativa". Membros do Núcleo de Articulação para 
Implementação da Justiça Restaurativa em Londrina, Juíza Claudia Catafesta, Luis Claudio Galhardi (OSC Pazeando/ 
COMPAZ) Regina Muniz (COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz-ld e Provopar) estiveram neste dia 18 de junho 
em Maringá a convite do CCEPMA Conselho da Comunidade de Execuções Penais da Comarca de Maringá, para 
participar de palestra e apresentação do Projeto Justiça Restaurativa em Maringá. O evento aconteceu no salão do Tribunal 
do Júri no Fórum Estadual de Maringá. Em Maringá a UEM conta com a disciplina de Justiça Restaurativa no curso de 
Direito, e oferece Curso de Formação em Justiça Restaurativa na cidade e fora. A proposta e estreitar o relacionamento 
com a cidade de Londrina, e aumentar a cooperação no aprendizado e implementação da Justiça e Praticas Restaurativas 
nos dois munícipios. 
[2015] Município pretende implantar programa “Londrina de Paz”. Projeto prevê a implantação de um projeto de justiça 
restaurativa, que possibilite a resolução de conflitos por meio da cultura de paz. O prefeito Alexandre Kireeff recebeu, na 
manhã de hoje (19), a visita da juíza da 2ª Vara da Infância e Juventude de Londrina, Cláudia Catafesta. Ela entregou a 
minuta de um projeto de lei que prevê a criação do programa “Londrina de Paz”. A ideia é fomentar a prática do diálogo 
como solução para conflitos, pensar preventivamente na implantação da cultura de não-violência e implantá-la como 
política pública.  
*[2015] Londrina Cidade da Paz – Nossas Religiões em Manifesto pela Paz e Não-Violência. Em janeiro um ato pela 
paz entre as religiões de Londrina marcou nossa posição pacifica contra o terrorismo que se utiliza do nome de Deus para 
matar pessoas. https://www.youtube.com/watch?v=XVPsMuQu000 O evento aconteceu na Concha Acústica. (*) Anterior a 
criação do GDI ( Grupo de Diálogo Inter Religioso)  
*[2015] Religiões Unidas pela Paz em Londrina - O Movimento pela Paz e não-violência Londrina Pazeando e o 
COMPAZ participaram na Associação Médica de Londrina AML, da 1ª reunião com as entidades religiosas de Londrina, 
para propor a realização de “Um Dia pela Paz”. Data que celebre a união entre as pessoas, e que seja marcada pela 
valorização da moral, pelo fim da corrupção. Ou seja pela valorização dos bons costumes. A Associação está ,preocupada 
com o distanciamento entre as pessoas, com o crescente pensamento individualista de muitas pessoas, com o aumento 
da agressividade, com a corrupção crescente (individualismo), e com a falta da moral. Foi criado um Fórum Permanente 
de Diálogo Inter-religioso na cidade. Foram realizadas uma reunião a cada 2 meses e evento a proposta de realização 
de eventos organizado pelo Fórum. O primeiro foi Caminhada pela Paz com Participação de 7º Abraço no Lago Igapó. 
[2016] Religiões Unidas pela Paz em Londrina se transforma no GDI Londrina que o Grupo de Dialogo Inter Religioso de 
Londrina - O Movimento pela Paz e Não-violência - Londrina Pazeando e o COMPAZ participaram na Associação Médica 
de Londrina AML que se torna a gestora e apoiado secretariando e emprestando o local para uma AGENDA de reuniões 
a cada 2 meses. A proposta é que esta dialogo Inter Religiosos aconteça entre os líderes das religiões. Em dezembro é 
realizado a 1ª Confraternização do GDI Londrina e planejado para janeiro de 2017 a realização do evento: -   “Dia Nacional 
de Combate à Intolerância Religiosa”, proposta pelo Ministério da Justiça e Cidadania - Secretaria Especial de Políticas 
de Promoção de Igualdade Racial. Em Londrina 1- o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz 2- a Comissão de 
Promoção de Igualdade Racial e das Minorias da OAB de Londrina e 3- o GDI Londrina Grupo de Dialogo Inter Religioso 
de Londrina vão promover o evento 2ª Londrina Religiões Unidas pela Paz e em Prol da Tolerância Religiosa, como o já 
realizado em janeiro de 2015. 
[2017] Religiões Unidas pela Paz em Londrina se transforma no GDI Londrina que o Grupo de Dialogo Inter Religioso 
de Londrina - O Movimento pela Paz e Não-violência - Londrina Pazeando e o COMPAZ participaram na Associação 
Médica de Londrina AML que se torna a gestora e apoiado secretariando e emprestando o local para uma AGENDA de 
reuniões a cada 2 meses. A proposta é que esta dialogo Inter Religiosos aconteça entre os líderes das religiões. Em 
dezembro é realizado a 3ª Confraternização do GDI Londrina e Realizado o 2ª Londrina Religiões Unidas pela Paz e 
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em Prol da Tolerância Religiosa, em janeiro de 2017 a realização do evento: - “Dia Nacional de Combate à Intolerância 
Religiosa”, proposta pelo Ministério da Justiça e Cidadania - Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade 
Racial. Em Londrina 1- o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz 2- a Comissão de Promoção de Igualdade 
Racial e das Minorias da OAB de Londrina e 3- o GDI Londrina Grupo de Dialogo Inter Religioso de Londrina 
https://www.youtube.com/watch?v=mdgmOAobIH4  
[2015] Reunião em Brasília -Deputado Marcelo Belinati e Deputada Erika Kokay juntos pela Proibição de Comercialização 
de Armas de Brinquedo no Brasil. No dia 24 de junho de 2015 reuniu-se no parlamento a Deputada Erika Kokay (PT) , o 
Deputado Marcelo Belinati (PP), Luis Claudio Galhardi da OSC Londrina Pazeando e também diretor do COMPAZ 
Conselho Municipal de Cultura de Paz-ld e ainda membro da Rede Desarma Brasil, Everardo Aguiar OSC Amigos da Paz 
e membro da Rede Desarma Brasil para avaliarem os desdobramentos da PL 5057/2013 que propõe a proibição das 
armas de brinquedo no Brasil. A PL tem o apoio do CONASP Conselho Nacional de Segurança Pública, que entende que 
“armas de brinquedo” contribui para aumentar a violência uma vez que incentiva o manuseio de brinquedo bélico, e assim 
Educa para Cultura de Violência e não para uma Cultura de Paz. Além do aspecto educacional e cultural, ainda as armas 
de brinquedos são atualmente utilizadas em crimes também, como contatou a pesquisa do Instituto Sou da Paz que aponta 
que 44% das armas utilizadas em crimes em São Paulo em 2012 eram de brinquedos. 
[2015] SELO de Cambé "arma não é brinquedo". Projeto de Lei de autoria do vereador Paulo Soares quer laurear 
estabelecimentos que não vendam armas de brinquedo. O Vereador Paulo Soares (PTB) protocolou na Câmara Municipal 
de Cambé um PROJETO DE LEI que concede o Selo "ARMA NÃO É BRINQUEDO", uma honraria ao estabelecimento 
comercial que NÃO VENDER ARMAS DE BRINQUEDO. Na manhã desta quinta-feira (02), junto com a Psicóloga do 
Fórum, Joana Segantin, representantes da Acic Cambé, membros do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz de 
Londrina, OSC Londrina Pazeando e Servidores da Prefeitura de Cambé, deram início a uma Campanha de 
Conscientização da importância dos comerciantes de Cambé aderirem a esta ideia. Eles visitaram o comércio da Região 
Central e depois na região do Ana Rosa divulgando esta proposta. “O que motivou esta iniciativa foram os dados recentes 
de muitos crimes que aconteceram em Cambé realizados com armas de brinquedo, os chamados SIMULACROS. Estamos 
trabalhando pelo bem estar da nossa sociedade no sentido de estabelecer políticas preventivas para diminuir a 
criminalidade”, ressaltou o vereador. 
[2015] Curso de Capacitação dos aprovados Restaurando Londrina" -O Curso foi aberto aos participantes do Movimento 
de Cultura de Paz e aos Membros do Núcleo de Articulação da Justiça Restaurativa. Organizadores: COMPAZ Conselho 
Municipal de Cultura de Paz, Londrina Pazeando, TJPR Tribunal de Justiça Estado Paraná, OAB Londrina, UniFil. Todas 
as alunas gravadas e postadas no You Tube http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/860  

[2015] Membros do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz estavam presentes ao eventos histórico da Prefeitura 
de Londrina, que realizou o lançamento da Patrulha Maria da Penha, que tem como finalidade garantir o cumprimento das 
medidas protetivas às mulheres vítimas de violência doméstica no município, de acordo com a Lei Federal nº 11.340/2006.  
[2015] Membros do COMPAZ e Londrina Pazeando participaram de 2 eventos no Jd.  União da Vitória – Londrina A Família 
Promovendo a Paz na Comunidade no CEI Centro de Educação Infantil Imaculada Conceição – Rua Edson Pedro dos 
Santos União 04 e na Escola Municipal Zumbi dos Palmares - Rodovia João Alves da Rocha Loures, 3655. 
[2015] Participação de Luis Claudio na Audiência Pública em Brasília para debater PL(PL 3722/12).que quer destruir o 
Estatuto do Desarmamento e criar o Estatuto do Descontrole de armas no Brasil, estratégia da Industria Bélica para 
aumentar o comercio de armas no pais http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/814  

[2015] Participação na promoção do 3º Seminário de Políticas Públicas e Organizações do 3º Setor com Ênfases em 
Comunidades Terapêuticas, uma discussão com técnicos do Governo Federal (casa civil) e a Senadora Gleisi Hoffmann 
sobre as mudança e Marco Regulatório no 3º Setor em 2016.  
[2015] Participação na articulação para criação da Frente Parlamentar pelo Controle de Armas, Vida e Paz. Junto com os 
companheiros da Rede Desarma Brasil http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/802  
[2015] O COMPAZ abriu a semana da pedagogia na Inesul. No dia 15 setembro Luis Claudio Galhardi (Pazeando) e 
Regina Muniz (COMPAZ/Provopar) estiveram na Semana da Pedagogia da INESUL para falar Educação para Paz e sobre 
violência e não-violência. Nesta quarta a Pedagoga Gloria (do CENSE) e do Movimento pela Implementação da Justiça 
Restaurativa em Londrina fala sobre J.R e na quinta o Prof. Nei Salles de Ponta Grossa. 
[2015] Participação nas palestras do Prof. Nei Salles em Londrina fundador do Núcleo de Estudos e Formação de 
Professores em Educação para a Paz e Convivências - NEP/UEPG, um Projeto de Extensão oficial e aprovado pelas 
instâncias superiores da UEPG/PR. Ele falou na Escola Zumbi dos Palmares e na INESUL na Semana da Pedagogia 
[2015] Participação na Semana da Paz de Curitiba. Realizada pelo segundo ano consecutivo a Semana da Paz promovida 
pelo Conselho Parlamentar da Cultura da Paz (Conpaz), contou com várias atividades. Na Audiência Pública de 23/9 - 
quarta-feira no plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Praça Nossa Senhora de Salette s/n – Centro 
Cívico). A Representante do COMPAZ Elen Fabiana Tenório Camilo Luz, relatou sobre como Movimento Pela Paz e Não-
Violência atua em Londrina. A mesa foi composta com a Participação de : Elen Fabiana Tenório Camilo Luz (Sociedade 
Civil e Cultura da Paz -  COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina); Goura (Biclicletaria Cultural/ Iguaçu 
- Cwb) - Urbanismo da Não Violência; Paulo Vieira (Federação Umbandista do Estado do Paraná – FUEP) - Diálogo Inter-
Religioso; Áureo Simões (Associação Brasileira de Árbitros e Mediadores - ABRAME) – Mediação e conflitos e cultura da 
Paz; Dra. Thaisa Oliveira - Defensoria pública e Cultura da Paz eNey Salles (Universidade Estadual de Ponta Grossa). 
[2015] Realizado o 2º Manifesto pela Paz e Pelo Desarmamento Infantil – destruição de armas, no sábado (03-out) que 
antecede o dia da criança, a destruição de armas de brinquedo, e as armas de “brinquedo” do Fórum de Londrina usadas 
em crimes. O evento que contou com a presença do Dep. Estadual Tercílio Turini, que está fazendo Lei Estadual para 
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proibir na Paraná a venda de armas de brinquedo e o Dep. Federal Marcelo Belinati que está tramitando a Lei no Congresso 
Federal (proibir no Brasil). Na oportunidade também houve manifestação pela manutenção do Estatuto do Desarmamento 
no Brasil, e NÃO a PL 3722que quer criar o “Estatuto do Descontrole de Armas”. 
[2015] Realizado o Tarde de Paz e o Projeto Dr. Léo Pires. Na segunda-feira, 26 outubro 2015, realizou-se a semifinal da 
medalha do mérito estudantil, projeto Dr. Léo Pires. Com a promoção da loja maçônica regeneração 3ª, parcerias do 
COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz e do Clube Aventureiros do Amanhecer; e apoio das Secretarias 
Municipais de Educação e de Cultura e da OSC Pazeando, os 20 melhores alunos dos 5º anos do município de Londrina 
e suas professoras reuniram-se para uma tarde recreativa no Vale das Acácias, após banho de piscina, lanche, palestras 
e apresentação Cultural, foram revelados os nomes dos cinco finalistas, que agora participarão do jantar oferecido pela 
maçonaria. A proposta é valorizar os melhores alunos (nota altas) das redes publicas, a continuarem se dedicandoaos 
estudos. Luis Claudio do Pazeando do COMPAZ fez palestra e dinâmica com as professores e alunos durante o evento, 
com o tema Construção da Cultura de Paz no município de Londrina, mostrando como o Movimento pela Paz e Não-
Violência tem atuado na cidade. 
[2015] Howard Zehr faz palestra (em Londrina) sobre Justiça Restaurativa. 10 anos de Justiça Restaurativa no Brasil 
Howard Zehr, o mestre da Justiça Restaurativa fará uma palestra transmitida ao vivo para todo Brasil. Em Londrina foi no 
auditório da OAB, Rua Gov. Parigot de Souza 311. 
[2015] Círculo de Construção de Paz – Celebração e em seguida jantar de confraternização pelo inúmeros trabalhos 
realizados em 2015 pelo Movimento pela Paz. 
[2015] Participação no II Encontro Brasileiro e I Encontro Latino-americano pelo Desarmamento Humanitário 
Foz do Iguaçu, 3 e 4 de dezembro de 2015, com objetivo geral de promover a articulação da sociedade civil brasileira e 
latino-americana atuante no desarmamento humanitário, especialmente pela universalização e implementação do Tratado 
sobre o Comércio de Armas (TCA) e da Convenção sobre Munições Cluster (CMC). 
[2015] Participação na organização do Ato em Pernambuco por Segurança e Paz. Os riscos de um forte retrocesso nas 
políticas de controle da violência no país se o projeto de lei que permite às pessoas andarem armadas nas ruas for 
aprovado no Congresso resumem a preocupação dos políticos, autoridades e especialistas em segurança pública que 
desembarcam no Recife, na manhã desta segunda-feira, 23/nov, para um ato público pela preservação e fortalecimento 
do Estatuto do Desarmamento. O secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrami, e o presidente do 
Senado, Renan Calheiros, já confirmaram presença na manifestação, que também contará com a participação do ministro 
da Justiça, José Eduardo Cardoso. 
[2016] Reunião com as organizações do manifesto sociedade civil de Londrina. A ACIL Associação Comercial e Industrial 
de Londrina, o Movimento Londrina Pazeando o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz e Programa Cidades 
Sustentáveis CONVIDAM as organizações da sociedade civil de Londrina para a mobilização para integrarem o Programa 
Cidades Sustentáveis, junto com 285 cidades signatárias. Em 30 de junho Londrina Assinou o compromisso e passou a 
ser Cidade participante do Programa. 
[2016] Nós do Movimento pela Paz e Não-Violência de Londrina, desejamos “chamar” o Comitê Londrinense para o 
Desarmamento, afim de Celebrarmos o Dia Sul-Americano do Desarmamento Voluntário Montevidéu – Uruguai que 
acontecerá em toda a América Latina no dia 15 de março de 2016 em Montevidéu – Uruguai na reunião da cúpula do 
Mercosul. No Brasil a Rede Desarma vai realizar ações em várias cidades do país, e nós de Londrina queremos contribuir 
com a campanha. CONVITE PARA REUNIÃO: Comitê Londrinense para o Desarmamento e Controle de Armas, que são: 
- Forças de Segurança Públicas PM, PF, PC, Guarda, P. Rodoviária - Sociedade Civil e Consegs - Outras Associações 
que desejam a Construção da Paz 
[2016] Usando a metodologia da I.A Investigação Apreciativa, o propósito do encontro foi reunir no dia 01 de março, 
lideranças femininas da cidade de Londrina, para conversar e propor ações coletivas que contribuam com a redução da 
violência contra a mulher londrinense, bem como contribua com a construção de uma CULTURA DE PAZ nas relações 
entre homens e mulheres. A apresentação da proposta aconteceu na Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, 
para as coordenadoras da Semana Municipal da Mulher de 2016, como uma contribuição de uma parceria entre o Conselho 
da Mulher Empresária da ACIL, COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina, a OSC Londrina Pazeando, 
a OSC Nós do Poder Rosa e o SESI para a 24ª Semana Municipal da Mulher. 
[2016] Realizamos no dia 18 de março de 2016 mais uma oficina de Não-Violência e Cultura de Paz no CAIC Zona Oeste 
de Londrina das 13:30 as 17:30. Formam professores de Educação Física da Rede Municipal de Educação que atuam em 
várias Escolas Municipais nesta região. Este grupo de Estudo ligado diretamente ao trabalho deles já bem antigo, mais 
tinham também novos professores que estavam ingressando no grupo. O tema Cultura de Paz veio sugerido pela 
Secretaria Municipal de Educação através do Comitê Londrinense de Desarmamento. A oficina constitui-se em relatar as 
ações de 16 anos do Movimento pela Paz em Londrina e Região, bem como dinâmicas de integração e reflexão e formação 
no assunto. Também foi levado o tema JR Justiça Restaurativa, uma vez que é o tema de estudo do ano e do Livro 
Londrina Pazeando 2016. 
[2016] 5ª Conferência de Cultura da Paz na quarta-feira (25/maio) das 13h às 21h30, o Conselho Municipal de Cultura de 
Paz (COMPAZ), com apoio da Organização Não Governamental (OSC) Londrina Pazeando, realizou a 5ª Conferência 
Municipal de Cultura de Paz, evento de grande importância para fortalecer a política municipal de defesa da cultura e 
educação para a paz. Foi no auditório da OAB-Londrina, na rua Governador Parigot de Souza, 311, Jardim Caiçaras. O 
tema deste ano é "Justiça Restaurativa e a Construção da Cultura de Paz”, técnica de solução de conflitos baseada no 
diálogo qualificado e no resgate de valores humanos fundamentais à convivência social saudável e pacífica. Para participar 
é necessário fazer inscrição no endereço eletrônico. Vieram a professora Lia Diskin, cofundadora da Associação Palas 
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Athena; o Juiz de Direito Leoberto Brancher, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assessor especial da Associação 
dos Magistrados Brasileiros (AMB) para difusão da Justiça Restaurativa; e do professor doutor Paulo Roberto de Souza, 
coordenador do Programa de Justiça Restaurativa e Cultura de Paz da Universidade Estadual de Maringá (UEM) - 
PROPAZ-UEM. Também em datas anteriores realizamos as 2 pré-conferência que antecederam a conferência, onde 
discutimos e aprovamos as Políticas Públicas que desejamos para a Cidade nesta área, a qual foi apresentada na 
conferência municipal. 
[2016] Membros do COMPAZ estavam presentes ao lançamento do Estudo do Fórum Desenvolve Londrina - Cadernos 
de Estudos sobre Gestão Pública para a imprensa e comunidade. A Gestão Pública elimina desperdícios, amplia recursos 
financeiro e humanos e diminui os conflitos entre as pessoas envolvidas nossos processos, o que contribui para a paz, ou 
para a Construção de uma Cultura de Paz. 
[2017] Membros do COMPAZ estavam presentes ao lançamento do Estudo do Fórum Desenvolve Londrina - Cadernos 
de Estudos sobre Gestão Pública para a imprensa e comunidade. Estudo deste ano foi Smart City. Toda Smart City Educa 
para Paz e contribui para a harmonia de seus munícipes e para a Construção de uma Cultura de Paz. 
[2018] Membros do COMPAZ estavam presentes ao lançamento do Caderno de Indicadores e de Percepção, do Fórum 
Desenvolve Londrina. O Estudo de 2018 foi sobre a Economia Criativa, e será publicado em março de 2019.  
[2019] Membros do COMPAZ estavam presentes ao lançamento do Caderno de Indicadores e de Percepção, do Fórum 
Desenvolve Londrina. Foi lançado a 8° Pesquisa de Percepção da população sobre a Cidade de Londrina, o Manual de 
indicadores de desenvolvimento 2019, e Dados sobre o Estudo 2019 – Planejamento Estratégico de Londrina que será 
publicado em março de 2020. http://londrinapazeando.org.br/forum-lanca-manual-de-indicadores-2019/  
[2016] O Movimento pela Paz - Londrina Pazeando e COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz estão participando 
desta importante festa. Estamos na SALA do Móveis Brasília, que abriu espaço para exposição dos livros e vídeos de 
nosso trabalho... O que de melhor na sala da família, que estarmos falando de Cultura de Paz... Cartão Postal da Paz – 
Londrina Restaurativa 2016. Faça o seu Cartão Postal da Paz e convide seus amigos de fora de Londrina a virem conhecer 
e participar da nossa 16ª Semana Municipal da Paz com muitas atividades em prol da Construção de uma Cultura de Paz 
em nossa comunidade. Estamos na "FAZENDINHA" na 56ª Exposição Agropecuária de Londrina (07 até 16 abril) 
[2017] O Movimento pela Paz - Londrina Pazeando e COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz participaram da 57ª 
Exposição Agropecuária de Londrina em abril. Montamos um stand na Fazendinha que abriu espaço para exposição dos 
livros e vídeos de nosso trabalho. Levamos o Mural Móvel da Paz para realização do Cartão Postal da Paz, e lançamos o 
Dado de Cultura de Paz. 
[2018] O Movimento pela Paz - Londrina Pazeando e COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz participaram da 58ª 
Exposição Agropecuária de Londrina em abril. Montamos um stand na Fazendinha que abriu espaço para exposição dos 
livros e vídeos de nosso trabalho. Levamos o Mural Móvel da Paz para realização do Cartão Postal da Paz, e lançamos o 
kit Trilha da Paz. Oficina de Empreendedorismos em Prol da Cultura de Paz, integrada ao Dado de Cultura de Paz. 
Lançamos na oportunidade as camisetas comemorativas para a realização do 10° Abraço no Lago. Foi realizado no 
início de 2018 um concurso de Design para estampa das camisetas. Mas os conselheiros desejaram produzir as 4 
primeiras colocadas pois todas ficaram muito lindas.  
[2019] O Movimento pela Paz - Londrina Pazeando e COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz participaram da 59ª 
Exposição Agropecuária de Londrina em abril. Montamos um stand na Fazendinha que abriu espaço para exposição dos 
livros e vídeos de nosso trabalho. Levamos o Mural Móvel da Paz para realização do Cartão Postal da Paz, e lançamos o 
kit Trilha da Paz. Oficina de Empreendedorismos em Prol da Cultura de Paz, integrada ao Dado de Cultura de Paz.  
[2016] Publicação de Artigo Científico: - A Estratégia Como Prática Comunicacional: Reflexões sobre as Interações em 
um Movimento Social Autoria: Carlos Eduardo de Lima, Dayane Freire Romagnolo, Marlene Marchiori. IX Encontro de 
Estudos Organizacionais da ANPAD em Belo Horizonte em maio 2016 MG. 
[2017] Relações de Paz - Dissertação de Mestrado de Jessica Takano UEL/REOS   Publicado em 20 de maio de 2017 
Com o intuito de compreender as manifestações de Capital Social (CS) em trocas de recursos a partir de relações sociais 
em eventos do Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina no Paraná (COMPAZ), três objetivos específicos foram 
apresentados: a) constatar eventos do COMPAZ durante o segundo semestre de 2016, b) demonstrar relações sociais 
formadas para a realização dos eventos selecionados e c) analisar a manifestação do CS em trocas de recursos dos 
eventos selecionados a partir das relações sociais demonstradas. O referencial teórico foi composto principalmente pelos 
temas: Nova Sociologia Econômica, Princípios de Redes e Relações Sociais e Capital Social. Constatou-se durante 10 
reuniões do COMPAZ e oito eventos realizados por ele, que o CS, de fato, se manifestou por meio de uma Rede de 
Relações Sociais, o que foi possível observar em 11 categorias de CS advindas da teoria. Observou-se que o CS é, de 
fato, um fomentador para o COMPAZ, que a tecnologia é uma ferramenta importante para a realização das atividades do 
COMPAZ e que a sustentabilidade está presente nas ações do COMPAZ, diante de sua proposta em si, do caráter dos 
eventos realizados e das falas dos conselheiros. Esta pesquisa é relevante para a Administração e para os Estudos 
Organizacionais porque trouxe a ligação entre a teoria de Redes e Relações Sociais e de CS, com a análise de um caso 
alternativo aos modelos utilitaristas de mercado, em que se observou propostas de mudanças em prol da sustentabilidade. 
[2017] “A Pesquisadora Marcia Alves de Minas Gerais, faz visita (06 de junho/2017) de estudo à organização Londrina 
Pazeando - Empreendedorismo Social em Prol da Cultura de Paz.” Sobre a pesquisa e sobre o curso do ISCAP - Instituto 
Superior de Contabilidade e Administração do Porto ( https://www.iscap.ipp.pt/  ), do curso de Mestrado em Administração, 
linha de pesquisa: Empreendedorismo Social. A pesquisa é sobre o uso do balanço social no terceiro setor, avaliação de 
impacto social de projetos e ações para além da perspectiva atual. Conhecer a realidade atual através do estudo de caso 
de duas OSCs. Minha formação: administradora, especialista em docência em educação superior e especialista em 
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finanças e planejamento empresarial. A Londrina Pazeando foi selecionada por já ter experiência na publicação do Balanço 
Social como forma de demonstrar informações. 
[2016] aGENTES da Paz tudo bem. UM PRESENTE PARA LONDRINA. A Dulce Magalhães estará em Londrina fazendo 
Palestra pela Rádio CBN. O CONVITE tem que ser pego (gratuitamente) na rádio CBN. DULCE MAGALHÃES é uma das 
100 lideranças da Paz no Mundo, de acordo com a Geneve for Peace Foundation. Recebeu o título de Embaixadora da 
Paz pelo programa Mil Milênios de Paz no Senado Argentino. Ela também integra o comitê de 80 lideranças da Paz, 
coordenado pelo ex-presidente americano Bill Clinton para elaboração de um Programa Global de Cultura de Paz. Dia 
02/06, às 20h00, no Teatro Marista. 
[2016] Apresentação do Movimento Pazeando no COMJUVE. Neste sábado dia 11 de junho os conselheiros do COMPAZ 
Conselho Municipal de Cultura de Paz, Luis Claudio Galhardi (Pazeando) e Ênio Caldeira Pinto (UniFil) estiveram 
participando da reunião do COMJUVE Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Juventude na Universidade UniFil. 
Na oportunidade foi relatado aos jovens conselheiros como o Movimento pela Paz e Não-Violência - Londrina Pazeando 
e o COMPAZ veem trabalhando Políticas Públicas em prol da Construção de uma Cultura de Paz na Comunidade 
Londrinense e inspirando e influenciando outra cidade do País. Surgiu o desejo de que o COMPAZ e o COMJUVE possam 
programar e realizar alguma atividade em conjunto ainda este ano. 
[2016] O Londrina Pazeando doações on-line para causa social. O Londrina Pazeando recebeu um Tablet como doação 
e não teve dúvida, converteu em uma forma de arrumar recursos financeiro para o trabalho de Educação para Paz 
Cadastrou se na Plataforma RETORNA  https://www.retornar.com.br/Publico  e criou uma rifa. 
[2016] Viva Vida no União da Vitória – Londrina. Aconteceu no dia 17 de junho no Viva Vida no União, uma oficina de Não-
Violência e Construção de Cultura de Paz, com a equipe de Educadores Sociais do Programa Municipal. Na oportunidade 
Luis Claudio do Movimento Pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando e também integrante do COMPAZ Conselho 
Municipal de Cultura de Paz de Londrina, facilitou o trabalho da manhã. Contatos com Viva a Vida - coordenadora Elen 
Luz 3378-0580. 
[2016] JCI Londrina recebeu o Movimento Londrina Pazeando. A JCI Londrina recebeu uma palestra esta semana sobre 
a Cultura de Paz, proferida pelo Coordenador do Movimento Londrina Pazeando Sr. Luis Claudio Galhardi. Galhardi (como 
nós o chamamos por já termos assistido outras palestras) explicou conceitos desse movimento de humanização, além de 
trazer dados muito interessantes sobre os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU e os dados sobre a 
violência em Londrina. VEJA MAIS http://jcilondrina.blogspot.com.br/2016/06/cultura-de-paz-em-londrina.html  
[2016] O Conselho é formado por 24 representantes da sociedade civil e do poder público. Os novos integrantes do 
Conselho Municipal de Cultura de Paz (COMPAZ) irão tomar posse nesta quarta-feira (22). A solenidade será realizada, 
às 14 horas, no gabinete do prefeito Alexandre Kireeff. Para a gestão do biênio 2016-2018, o COMPAZ é formado por 24 
conselheiros, sendo 12 representantes da sociedade civil e 12 membros indicados pelo poder público. A eleição dos novos 
membros ocorreu durante a 5ª Conferência Municipal de Cultura de Paz, realizada no final de maio. 
[2016] ABRAÇOS GRÁTIS do Clube Aventureiros do Amanhecer no Carrefour. Das 9h até ás 17h (22/julho/2016) 
Charleston e seus “aprendizes” da Paz, estão distribuindo abraços grátis na entrada principal do Carrefour. Também 
divulgando a Campanha Arma não é Brinquedo. Na primeira foto o Diretor do Carrefour Izaias Durães Leite, ao lado o 
Professor Alan Salvany Felinto da UEL - Curso de Ciência da Computação que está trabalhando na produção de “joguinhos 
virtuais de Paz” (games/ apps), ou seja jogos principalmente sem “arminhas” e matança, com propostas de solidariedade 
e pacificação. 
[2016] Palestra sobre Cultura de Paz e Voluntariado na Triunfo Econorte. A Triunfo Econorte apoia o lançamento do Grupo 
de Voluntários Ciranda do Bem, criado pelos Colaboradores da Concessionária com o objetivo de promover ações de 
interesse social e comunitário e contribuir para um mundo mais justo e mais solidário. Foram 10 palestras realizada em 
cada uma das unidades no Norte do Paraná. SITE http://www.cirandadobemeconorte.com/  
[2016] Lideranças no Encontro Regional da JCI Brasil em Londrina. Fórum Problemas e Soluções: Após a palestra de 
abertura, será realizado o Fórum de Problemas e Soluções, que reunirá grandes nomes sobre o tema Prevenção e 
Combate à Corrupção. Os panelistas são Gerson Machado, Delegado de Polícia Federal aposentado considerado o pai 
da operação Lava Jato, Clodomiro Bannwart, professor de Ética e Filosofia Política que abordará o tema cultura e 
consciência da sociedade, Fábio Cavazotti, presidente do Observatório de Gestão Pública de Londrina, que abordará as 
atuais e novas ações que podem ser realizadas pelo terceiro setor, e Cláudio Esteves, Procurador de Justiça que 
coordenou as atividades do Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado (GAEOC) em Londrina cujas 
investigações levaram à cassação do então prefeito de Londrina pela Câmara Municipal em 2012. Luis Claudio Galhardi 
do Londrina Pazeando, Alexandre Kireeff prefeito, Roney Markezak Escola de Música, Paulo Briguet jornalista entre outros. 
[2016] 2º ATO PELA PAZ MUNDIAL - Lembrando de Hiroshima e Nagasaki Hiroshima, no Japão, lembra, neste sábado, 
os 71 anos da explosão da bomba atômica sobre a cidade. Há 71 anos, em 6 de agosto de 1945 a cidade de Hiroshima 
era uma base militar e um importante porto onde viviam cerca de 350 mil pessoas. Hoje, é uma cidade industrial e moderna 
com uma população de 1,17 milhões de habitantes. Durante o ATO PELA PAZ, os membros da OSC Londrina Pazeando 
estarão pedindo o fim da violência e do terrorismo no MUNDO. Fizemos há 10 anos o 1º ato pela paz mundial - Lembrando 
de Hiroshima e Nagasaki. Cerca de 400 pessoas participaram do evento. Teve abraço também. 
*[2016] Criada a REDE DE PAZ em 08 de agosto 2016 - Pensamos na criação de uma Rede, informal, ou seja, que não 
precisasse de eleição, de pré-conferências, de conferencias municipais, de posse de seus membros com publicações em 
diários municipal, ou seja sem burocracias para participar, como as Redes são, e ainda, que pudesse se relacionar com o 
COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, sugerindo ações, participando de ações do conselho, subsidiando com 
ideias e experiências e principalmente compartilhando suas atividades em Rede. É importante ressaltar que a formalidade 
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do COMPAZ, ritos, tramites, oficialidade é também muito importante no processo de Construção de uma Cultura de Paz, 
e a Rede vem para SOMAR com o Conselho. 
[2016] Membros do Núcleo de Articulação para Implementar a Justiça Restaurativa em Londrina, Luis Claudio Galhardi, 
Glória Christina de Souza Cardozo, Renata Maioli Rodrigues Gastaldi e Cíntia Helena dos Santos foram convidados a 
compor uma mesa de discussão, e deverão falar sobre a Justiça Restaurativa como um novo Modelo de Justiça Criminal 
e sobre a Construção de uma Cultura de Paz. Promoção do Patronato de Apucarana e UNESPAR. 
[2016] 1ª Festa das Nações de Língua Portuguesa (Lusófonas). Pensando em como incentivar pessoas, principalmente 
jovens, a se agregarem ao Elos Clube de Londrina, movimento cultural internacional, de congregação de valores humanos 
dispostos a: defender e promover a compreensão entre os povos de todo o mundo, a defesa das tradições e da cultura 
luso brasileira, defesa da língua portuguesa e do humanismo lusíada em todos os cantos do mundo, o Elos clube de 
Londrina, juntamente com escoteiros que para obterem uma insígnia de lusofonia precisam fazer algumas ações, tiveram 
a ideia de fazer a 1ª Festa das Nações Lusófonas em Londrina. 
Nações de língua portuguesa: Brasil, Portugal, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde, Angola, 
Timor Leste Guiné Equatorial, e Macau, o Londrina Pazeando fez parte do grupo organizador. 
[2016] 4º Curso de Capacitação de Facilitadores do Núcleo da Justiça Restaurativa. Muito desejado, o 4º Curso de 
Capacitação de Facilitadores do Núcleo da Justiça Restaurativa em Londrina terá início no próximo mês e as inscrições 
estão abertas até o dia 22 de agosto de 2016, segunda-feira, até às 18h. Todos os interessados poderão se inscrever, 
independentemente da formação acadêmica. Assim como na última capacitação, o curso será ministrado pela 
Universidade Estadual de Maringá para 36 participantes, nos dias 16/09, 23/09, 30/09, 07/10 e 21/10, das 8h às 12h e 14h 
às 18h (exceto 21/10 que será apenas pela manhã), em local a ser confirmado e posteriormente informado. 
[2016] FÓRUM MUNDIAL DA PAZ 2016, Florianópolis, Brasil 22 à 25 setembro de 2016. WORLD PEACE FORUM – 
connecting peacemakers. O Fórum Mundial da Paz é estabelecido como uma plataforma mundial para melhorar a troca 
de melhores práticas entre os agentes no campo, ou seja, ativistas da paz e iniciativas de paz. Isto é conseguido por meio 
de oficinas, publicações, projetos, conferências, exposições e atividades virtuais pelo qual levamos a mensagem de paz 
para a vida diária. O COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina, enviou a presidente do conselho Maria 
Aparecida Prandini Pereira,  para participar do evento e representar nossa cidade neste importante EVENTO MUNDIAL 
SITE OFICIAL: www.forummundialdapaz.org  
[2016] 3º Manifesto pela Paz e Pelo Desarmamento Infantil. Destruição de armas de brinquedo, e armas de “brinquedo” 
do Fórum usadas em crimes. 08/outubro/2016 – Calçadão em Frente ao Moveis Brasília/Banco Brasil. A DESTRIUÇÃO 
DAS ARMAS PELO MÉTODO "MAIS TRADICIONAL" – MARRETA. No sábado dia 08 de outubro, que antecede o dia da 
criança, o COMPAZ (Conselho Municipal de Cultura de Paz) com apoio do CMDCA (Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e do Adolescente) e vai realizar o 3º Manifesto pela Paz e Pelo Desarmamento Infantil das 9 às 12 horas no 
calçadão de Londrina em frente a loja do Moveis Brasília (Banco do Brasil). Em parceria com a Cooperativa de Reciclagem 
a Coopermudança que também estará presente a fim de ajudar na reciclagem do plástico, vamos destruir armas de 
brinquedos e também as armas de “brinquedo” (simulacros) utilizadas em crimes e que foram apreendidas em processos 
judiciais. Amanda Freire de Freitas Ferreira, da 2ª Vara da Infância e da Juventude, fez questão de participar do evento 
pois, o Fórum necessita destruir estas “armas” e também porque é uma excelente oportunidade para mostrar a comunidade 
a crescente utilização destas “armas” em crimes. O Instituto Sou da Paz fez uma pesquisa em São Paulo (2013) e 
constatou que no ano de dois mil e doze, 44% dos crimes utilizaram armas de brinquedo. 
[2016] Representantes do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina, participaram da inauguração do 
DADO DA PAZ em IBIPORÃ cidade vizinha de Londrina em praça pública. O totem representa o joguinho em forma de 
dado que, em cada face tem uma frase para reflexão das crianças, visando contribuir na formação de Crianças 
aGENTES e construtoras de uma Cultura de Paz. Parabéns a cidade de Ibiporã, ao Prefeito e ao Movimento Focolares. 
[2016] Representantes DADO de CULTURA DE PAZ. Realizamos hoje a primeira reunião de trabalho com o Escritório 
de Design da UEL, que é uma unidade da AINTEC para desenvolver o Projeto DADO de CULTURA DE PAZ. A reunião 
foi com a coordenadora do escritório, a Professora Paula Napo e suas alunas, com a Presidente do COMPAZ Maria 
Aparecida Prandini Pereira e Luis Galhardi da OSC Londrina Pazeando. O Movimento pela Paz e Não-Violência de 
Londrina quer utilizar o DADO nos eventos que realizará em 2017, e também poderá passa para Escolas da Cidade 
(tanto a ideia) como até ter o DADO “pronto para vender”. Também poderemos trabalhar, como é uma iniciativa 
educacional, em forma de Projeto de Capitação de recursos financeiros, afim de repassar as Escolas. Queremos 
trabalhar os nossos logos e causas no DADO como mais uma ferramenta para a Educação para Paz. Nosso DADO a 
princípio será como uma “almofada” de sala, quadrada e de espuma com uma capa lavável, afinal somos todos “pés 
vermelhos”. Podemos somar ao projeto (paralelamente) a ideia do DADO virtual, pois já temos, em curso um Projeto 
com Curso de Ciência da Computação, com o Prof Alan Salvany Felinto, onde estamos desenvolvendo games de não-
violência. Nas faces do DADO vamos trabalhar os conceitos do MANIFESTO 2000 da ONU/UNESCO. 
[2016] CRIAÇÃO DA REDE DO 3º SETRO DE LONDRINA. A Rede do 3º Setor de Londrina e a Campanha Nota Paraná. 
O Movimento pela Paz e Não-Violência, representado pelo Luis Claudio, participou desde o início do ano de 2016 da 
criação e estruturação da REDE do 3º Setor de Londrina, que tem o objetivo de que as instituições do 3º Setor de Londrina 
se unam em ações conjuntas que possam fortalecer a todas. Como um primeiro projeto a ser colocado em prática, a REDE 
promover uma Campanha para arrecadação de Notas Fiscais (Programa Nota Paraná) coletiva, e assim chamou a ACIL 
para ser parceria da ação. Colocaremos urnas nas lojas onde os clientes poderão doar as notas que não utilizarem para 
doação dos recursos fiscais destinado pelo Nota Paraná a organização do 3º Setor de Londrina. 
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[2016] Rede do 3º Setor de Londrina lança Campanha A Nota Faz o Bem. A campanha A Nota Faz o Bem. A Campanha 
estimulará consumidores do comércio local a pedirem documentos fiscais em benefício das OSCs de Londrina e da região. 
Os documentos fiscais sem CPF, beneficiarão organizações das áreas da Assistência Social, Saúde, Cultura, Esporte e 
Proteção Animal, cadastradas no Programa Nota Paraná, do Governo do Estado do Paraná. Com o apoio da Instituto 
ACIL, ACIL, Instituto GRPCOM e RPC, urnas identificadas serão instaladas nos estabelecimentos comerciais de Londrina, 
para que consumidores sejam estimulados a contribuir. Nesta campanha estão 30 OSCs. Os documentos fiscais emitidos 
sem cpf, poderão ser depositados nas urnas identificadas, posteriormente serão coletados pelas organizações que 
participam da Campanha para lançamento no sistema do Programa Nota Paraná. O Movimento Pela Paz e Não-Violência 
LONDRINA PAZEANDO está JUNTO NA REDE que Faz o Bem. 
[2016] Lei de Pacificação Restaurativa nas Escolas de Londrina Aprovada na Câmara Municipal de Londrina em 22-nov-
2016 o Programa Municipal de Práticas Restaurativas nas Escolas Municipais. Londrina é a 2ª cidade do Paraná a ter uma 
Lei (Programa) de Pacificação Restaurativa - O Programa (Lei) tem por finalidade um conjunto articulado de estratégias 
inspiradas nos princípios da Justiça Restaurativa, abrangendo atividades de pedagogia social promotoras da Cultura de 
Paz e do Diálogo, e implementadas mediante a oferta de serviços de melhoria das relações sociais, solução auto 
compositiva e tratamento de conflitos nas escolas municipais. Lei nº 12.467, de 6 de dezembro de 2016 - Cria o Programa 
Municipal de Práticas Restaurativas. 
[2016] Intolerância Religiosa em Londrina Estiveram (25nov/16) Luis Claudio Galhardi (COMPAZ  e Londrina Pazeando)  
e o Sr Sebastião Calmezini (Seicho No Iê) no evento organizado Comissão de Promoção de Igualdade Racial e das 
Minorias da OAB de Londrina, que discutiu a Intolerância Religiosa em Londrina, e dentro desta “intolerância religiosa” 
também o racismo. O Sr Sebastião falou em nome do GDIL Grupo de Diálogo Inter Religioso, convidando os presentes, 
em sua maioria das Religiões de origem Afros, a participarem também das reuniões bimensais na Associação médica de 
Londrina. 
[2016] 1ª TARDE comPAZ de Londrina. Realização de ação entre amigos com um bingo para levantar recursos para o 
Movimento pela Paz e Não-Violência. Uma ação do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz. Realizado em 25 de 
novembro de 2016 que é o Dia Internacional pela Não-Violência à Mulher, no Salão da Paróquia Nossa Senhora Rainha 
do Universo na Rua Ibirá, 99 Jd Alvorada (atrás do ComTour). 
[2016] COMPAZ recebe o 2º Lugar no Prêmio BOAS PRÁTICAS em Conselhos Municipais temos 25 Conselhos Municipais 
em Londrina. Prêmio Boas Práticas em Conselhos Municipais: O Observatório de Gestão Pública de Londrina e o Conselho 
Municipal de Transparência e Controle Social de Londrina apresentam à população e conselheiros o 1° Prêmio de Boas 
Práticas em Conselhos Municipais de Londrina! O Observatório quis identificar, valorizar e premiar iniciativas inovadoras 
promovidas por Conselhos Municipais de Políticas Públicas nas seguintes áreas: Controle Social 
Cidadania, Transparência, Eficiência das Políticas Públicas 
[2016] LAÇO BRANCO:  "16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher". O Delegado Chefe da Policia Civil 
de Londrina, Sebastião Ramos dos Santos Neto, que está articulando a criação de uma OSC Organização da Sociedade 
Civil (OSC) de HOMENS para trabalhar pelo “fim” da violência para com as Mulheres. É mais uma Organização do rico 
universo do 3º Setor em Londrina. A proposta inicial de trazer a Campanha e o Movimento para Londrina foi da Maria 
Aparecida Prandini que é da Associação de Mulheres Nós do Poder Rosa (site http://nosdopoderrosa.comunidades.net/  ) 
e atualmente a Presidente do COMPAZ Conselho Municipal da Cultura de Paz de Londrina. A esta proposta se consolidou 
durante o “1º Círculo de Diálogo Apreciativo para Planejamento de Ações das Mulheres em prol da Cultura de Paz” 
realizado em março de 2016 
[2016] Membros do COMPAZ estiveram presente ao evento de Lançamento do Estudo 2016 do Fórum Desenvolve 
Londrina. Luis Galhardi (do Pazeando) participa do Fórum representando o Movimento pela Paz há 10 anos. Site do Fórum 
http://www.forumdesenvolvelondrina.org/noticia.php?id=76 O Caderno de Estudos “Caminhos para o Desenvolvimento – 
Uma década de empreendedorismo cívico”, edição especial traz um reestudo e atualização dos NOVE assuntos (com 
base em indicadores) já aprofundados pelo Fórum Desenvolve nos últimos 10 anos. O caderno aponta para cada assunto, 
cinco itens a serem trabalhados, que fazem a diferença no desenvolvimento sustentável de Londrina. Os estudos 
atualizados são Educação Fundamental (em 2007); Desenvolvimento Empresarial (em 2008); Mobilidade Humana (em 
2009); Terceiro Setor (em 2010); Adolescentes em conflito com a lei (em 2011); A Saúde em Londrina (em 2012); Resíduos 
Sólidos (em 2013); Industrialização de Londrina (em 2014) e Gestão Pública (em 2015). 
O Manual de Indicadores de Desenvolvimento 2016 e a V Pesquisa de Percepção da População sobre a cidade de 
Londrina apresentam estatísticas com base em mais de 60 indicadores da cidade de Londrina, que são atualizados 
anualmente. O que o londrinense pensa sobre a cidade, a pesquisa de percepção, em sua quinta edição, traz 
questionamentos sobre segurança, limpeza pública, entre outros. O FORUM DESENVOLVE LONDRINA, fundado em 
2005, hoje com 37 entidades participantes, tem a função de propor soluções sobre temas de relevância para a sociedade 
londrinense, buscando o desenvolvimento sustentável do município. A entidade não é executora e tem como base o estudo 
de indicadores. 
[2017] Planejamento Estratégico para a Construção da Cultura de Paz. O SEBRAE está coordenando uma revisão no 
Planejamento Estratégico do Movimento pela Paz e Não-Violência, junto com a Diretoria do Londrina Pazeando, 
Conselheiros do COMPAZ, e outras pessoas e instituições da comunidade, foco na sustentabilidade. O Movimento está 
completando 17 anos de trabalho em prol da Construção de uma Cultura de Paz em nossa cidade e região, e hoje é uma 
referência nacional em um “Modelo Municipal” Articulado em Políticas Públicas de Cultura de Paz, conforme nos 
recomenda a ONU. Em 24 terça e quarta 25 de janeiro de 2017.LOCAL: Rua Santa Catarina 194 (sala de treinamento do 
Móveis Brasília esquina Duque Caxias). http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1026  
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[2017] Agenda 2017 com Secretária Municipal de Educação. O COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz de 
Londrina, teve uma reunião com a Secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes para ela conhecer os membros do 
conselho e que soubesse da intensão de manter a parceria de 15 anos na publicação do LIVRO LONDRINA PAZEANDO, 
que este ano tem o seguinte tema “Em 2017 temos os 17 Jeitos de Mudar o Mundo – Paz e Justiça Restaurativa ODS 16”. 
Também se colocaram a disposição para os trabalhos que serão desenvolvido pelo Comitê de Articulação de Práticas 
Restaurativas (Lei nº 12.467, de 6 de dezembro de 2016). 
[2017] UEL está pazeando! Desenvolvendo Jogos de Não-Violência em Londrina. O Departamento de Ciências da 
Computação, através da orientação do Professor Alan Salvany Felinto, e assessoria da OSC Londrina Pazeando, está 
neste semestre (fev/2017) trabalhando na construção de um Jogo que não tenha a violência como mobilizador para que 
os jogadores se “atraiam” por ele. A proposta é que o jogo tenha emoção, gere expectativa, surpreenda e satisfaça o 
jogador sem o “uso de violências”. 
[2017] “Quem Ama, Abraça”. A Presidente do COMPAZ Maria Aparecida Prandini Pereira, participa (09/fev) da 1ª Reunião 
de Liderança de Mulheres Parceiras e apoiadoras/Gestão 2017. A secretária municipal de Políticas para as Mulheres 
explicou que o programa “Quem Ama, Abraça” é uma iniciativa que já ocorre em todo o País, e em Londrina um projeto-
piloto será implantado no Conjunto Novo Amparo, na Escola Municipal Elias Kauam. “O lançamento será realizado no dia 
8 de março, e o projeto vai começar por este bairro que enfrenta uma situação crítica de violência”, afirmou Nádia. 
[2017] Agenda 2017 com Secretário Municipal de Cultura. Membros da COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz 
e da OSC Londrina Pazeando se reuniram neste dia 16 de fevereiro de 2017 com o Secretário Municipal de Cultura Caio 
Júlio Cesaro e servidores da secretaria, e na troca de ideias surgiram algumas propostas que podem vir a se consolidar: - 
13º Noite de Cultura de Paz – FESTIVAL DE MÚSICA que o conselho está promovendo poderá contar em seu corpo de 
jurados com membros da secretaria. 
[2017] Jogos Cooperativos ferramenta importante na Construção da Cultura de Paz, a Rede de Instituições em Prol da 
Cultura de Paz em Londrina - REDE DE PAZ. No dia 22 de fevereiro de 2017 na Reunião da Rede de Paz, foi realizado 
uma grande discussão sobre a importância dos Jogos Cooperativos como importante ferramenta e método de Educação 
para Paz e planejado ações para o ano. 
[2017] PL 2413/2015 uma Proposta de Lei Reflexiva que Educa para Paz. O projeto de Lei de Marcelo Belinati (atualmente 
Prefeito Municipal de Londrina) e da Deputada Erika Kokay que dispõe sobre a proibição de fabricar, importar e 
comercializar armas de brinquedo que imitem arma de fogo, e dá outras providências, já passou por todas as comissões, 
está aguardo para ir a plenária no Congresso Federal, passa a contar com o apoio e empenho do Deputado Alex Canziani 
para que possamos, discutir a aprovar o projeto de lei, que além de tirar dos lojas de brinquedos de todo o Brasil as 
“arminhas de brinquedo” também faz uma grande reflexão sobre a necessidade de se Educar nossas Crianças para Cultura 
de Paz. A PL 2413/2015 tem o apoio do CONASP Conselho Nacional de Segurança Pública do Brasil, uma vez que 
também, estes objetos são utilizadas por marginais em crimes e assaltos. Estiveram na reunião do Deputado Luis Claudio 
Galhardi da OSC Londrina Pazeando e a presidente de COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, Maria Aparecida 
Prandini Pereira, que relataram ... “estamos gratos ao Deputado, e otimistas em relação a tramitação final para o plenário, 
uma vez que já passamos por todas as comissões necessárias”. 
Link Câmara Federal http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1594129  

[2017] Conselheiros do COMPAZ participam do Lançamento da Campanha Futuro Criança Edição 2017. Campanha 
Futuro Criança 2017, foi lançada em Londrina. Doações feitas ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente serão repassadas para diversas instituições futuro criança. Na manhã desta sexta-feira (3), foi realizada, na 
Prefeitura de Londrina, a solenidade de lançamento da Campanha Futuro Criança 2017, com a presença do prefeito 
Marcelo Belinati, da secretária municipal de Assistência Social, Nádia Oliveira, de representantes de entidades e diversas 
instituições apoiadoras da iniciativa. O objetivo da ação é reforçar a divulgação da campanha, que permite a destinação 
do Imposto de Renda de pessoa física ou jurídica para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(FMDCA). 
[2017] Membros do COMPAZ participaram do 4º Abraço pela Paz na Concha Acústica na 25ª Semana Municipal da Mulher 
em Londrina. Neste quarto ano o Abraço pela Paz está em sinergia com a “Campanha Quem Ama Abraça”. Dia 
Internacional da Mulher – Na quarta-feira (8/março), a comemoração em Londrina do Dia Internacional da Mulher irá 
ocorrer em um evento aberto ao público na Concha Acústica. A programação teve início às 9 horas e prosseguiu até as 
13 horas com apresentações artísticas, musicais e esportivas.  No evento foi lançada a “Campanha Quem Ama Abraça”, 
projeto-piloto de educação e prevenção à violência doméstica que será desenvolvido inicialmente na Escola Municipal 
Irene Aparecida da Silva, no Conjunto Jamile Dequech, na região sul. 
[2017] Membros do COMPAZ e da Justiça Restaurativa de Londrina e Região, participaram do 2º Encontro Paranaense 
de Práticas Restaurativas será realizado em Maringá, nos dias 09 e 10 de março. O evento foi realizado no Teatro Marista, 
localizado na Avenida Itororó, n.º 99. Os objetivos do evento são disseminar informações sobre a prática da Justiça 
Restaurativa e formar parcerias para que entidades ligadas à educação e ao atendimento comunitário possam trabalhar 
em conjunto com o Poder Judiciário e demais envolvidos nessa atividade no estado.  
[2017] Curso de Formação de Embaixadores em Londrina. 6º Embaixadores aGentes da Paz. Foram selecionados 111 
alunos de 46 Escolas Municipais de Londrina para participarem do Curso de Formação de Embaixador aGente da Paz. O 
Programa realizado pela Organização Não-Governamental Clube Aventureiros do Amanhecer, com apoio do COMPAZ - 
Conselho Municipal de Cultura de Paz, CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Capítulo 
União Londrinense da Ordem Demolay, Secretaria Municipal de Educação e Londrina Pazeando, estando em sua 6ª 
edição. A seleção se inicia com os 5448 alunos das 219 turmas dos 5ª anos das Escolas Municipais de Londrina, que 
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recebem uma prancha para ser colorida onde constam também um jogo de “caça-palavras” e um "ache o melhor caminho". 
Com esse material os professores trabalham conceitos de Cultura de Paz e Não-violência, Desarmamento infantil, e o que 
é ser um Embaixador aGente da Paz. Se inscreveram 2709 de 110 turmas, desses foram selecionados os 110 alunos que 
participarão do evento. 
[2017] Movimento pela Paz e Não-Violência de Londrina e o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, lançam em 
ABRIL/2017 o Programa DADO de CULTURA DE PAZ. 
O dado da Cultura de Paz, é mais uma ferramenta pedagógica que tem a intensão de levar as crianças e os adultos 
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. http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1036  
[2017] Jogos Cooperativos (e outros) Ferramentas Importantes na Educação para Paz. Reunião na Fundação de Esporte 
de Londrina - 17/abril/2017. Discutiu como fomentar mais a utilização dos Jogos Cooperativos (e outros) nas Escolas de 
Londrina, afim de somar com outras Ferramentas de Educação para Paz. Estavam presentes à Reunião Luis, Leozita, 
Coutinho, Gustavo (do COMPAZ) Glaucia (NRE) Luciana (Colégio Vicente Rijo) Ricardo (Voluntário) Gisele Santos (UEL/ 
Ed Física Licenciatura) Camila ( PUC) Sandro (Fundação Esporte) Junior (Secretaria Educação). 
[2017] Resolução de Conflitos no Meio Escolar, 5º Curso de Capacitação de Facilitadores da Justiça Restaurativa, 
Proposta pelo *Comitê de Articulação de Práticas Restaurativas em Londrina. O curso foi realizado e ministrado pela 
Universidade Estadual de Maringá UEM para 44 professores da Secretaria Municipal de Educação, nos dias 24 e 31 de 
maio, 07 e 14 de junho, Horário - manhã e tarde (8:00 às 12:00 e 13:30 às 17:30) e Carga Horária Total do curso - 32 
horas. Local - INESUL - Av. Duque de Caxias, 1290. 
[2017] Nós do Movimento pela Paz e Não-Violência Pazeando, COMPAZ, Rede de Paz estamos colaborando para o 
SUCESSO do evento. No dia 31/maio QUARTA o dia TODO poderão acontecer as atividades. AÇOES que está sob nossa 
Mobilização na Comissão: - Propusemos como SUGESTÃO que TODAS as Escolas Municipais, Estaduais e Particulares 
realizem durantes as “aulas de educação física” (atividade física) o 3º Abraço Desafio pela Paz, e registre no site do 
DESAFIO com uma foto e o número de participantes. 
  

✓ 15 minutos de atividade (incluindo o 3º Abraço Desafio pela Paz) 
✓ Registrar com pelo menos uma foto e número de participantes (contabilizar) 
✓ Registrar no DIA (31/maio até 21h) no site http://www.sescpr.com.br/ddd/ 
✓ Enviar a informação pessoas/fotos por e-mail para paz@londrinapazeando.org.br    
✓ vamos fazer um álbum de fotos e disponibilizar no face https://www.facebook.com/abracodesafiopelapaz/    
✓ e Flickr  https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/sets/  

 
[2017] Recebemos a visita da Isaura Miaki Sobreira da Cidade de Campo Grande no Mato Grosso do Sul, que participa 
do programa: “Justiça Restaurativa na Escola”. Ela veio visitar o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz e 
esteve também no TJPR - Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei, da Comarca da Região Metropolitana de 
Londrina. 
[2017] Círculo de Construção de Paz, com estagiários da FEL. O Círculo de Construção de Paz, com estagiários da FEL 
- Fundação de Esporte de Londrina, foi realizado na Praça da Juventude da zona norte (Av Henrique Manzano, 697 - 
entre o estádio do Café e o Autódromo) e teve como objetivo a utilização da Metodologia Circular da Justiça 
Restaurativa, e também  iniciar uma conexão dos Estagiários com “Escolas” que estejam utilizando o método, e que 
atualmente está proposto pela Lei nº 12.467, de 6 de dezembro de 2016 que Criou o Programa Municipal de Práticas 
Restaurativas, nas escolas municipais. Após o círculo foi realizado uma exposição sobre Jogos Cooperativos, com a 
intenção de relacionar os Jogos, principalmente os Jogos Cooperativos ao olhar Restaurativo, além de apresentar o 
COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz como parceiros dos jovens estudantes, no trabalho de Educação para 
Paz. 
[2017] Fortalecer a Cultura da Paz, reconhecimento Estadual. Representantes do Conselho Municipal da Cultura da Paz 
COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina reuniram-se com o deputado estadual Tercilio Turini para 
divulgar as suas atividades, especialmente a Semana da Paz. Uma das ações que mais mobiliza a comunidade é o 
Abraço do Lago Igapó 2, que chega à nona edição no dia 24 de setembro. A pedido dos dirigentes, Tercilio Turini 
apresentou na Assembleia Legislativa projeto de lei para declarar de utilidade pública estadual o Movimento pela Paz e 
Não Violência – Londrina Pazeando. A proposta tramita nas comissões legislativas. Participaram da reunião Marlene 
Izidoro Nascimento de Souza, Maria Aparecida Prandini Pereira (presidente do COMPAZ), Neuza Napo, Luis Claudio 
Galhardi, a pesquisadora Marcia Alves, (de Uberaba-MG) e Eliana Cristina Scheuer. 
[2017] Movimento pela paz de londrina leva “um convite” aos participantes do 37º Edição do Festival Internacional de 
Música de Londrina. Luis Claudio Galhardi, da OSC Pazeando, membro do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de 
Paz de Londrina, e coordenador da 13ª Noite de Cultura de Paz, esteve hoje (09/julho/2017) na abertura dos trabalhos do 
37º Edição do Festival Internacional de Música de Londrina, no Colégio Mãe de Deus, para divulgar que o COMPAZ está 
promovendo dentro da 17ª Semana Municipal da Paz de Londrina um Festival de música de cultura de paz. 
[2017] Lembranças de Londrina para turistas. Os resultados do Núcleo de Turismo estão se consolidando em nossa 
cidade. A presidente do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina Maria Aparecida Prandini Pereira 
(Cidinha), encontrou “uma lembrança”, em forma de mercadoria, de Londrina. A artista Mariana Galera produziu um 
pratinho com ilustração dos Nossos Abraços no Lago pela Paz. Ela está produzindo (produção artesanal) só sob 
encomenda, e que pode ser ENCOMENDADA com a Cidinha Prandini (presidente do compaz) pelo FONE 43.99919-600. 

http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1036
mailto:paz@londrinapazeando.org.br
https://www.facebook.com/abracodesafiopelapaz/
https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/sets/
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[2017] Círculo de Construção de Cultura de Paz no Colégio Ateneu. Nesta terça (18/07/17) Luis Claudio Galhardi e Carla 
Fernanda Paiva Cordeiro (Secretaria Municipal de Educação) , que são membros do Comitê de Articulação de Práticas 
Restaurativas de Londrina, estiveram no Colégio Ateneu, afim de empregar a metodologia circular, instrumental da Justiça 
Restaurativa com os professores, e gestores do Colégio Ateneu, em um “Círculo de Construção de Paz de Sensibilização” 
(das 9 às 11:30h), e que teve como objetivos: 1- proporcionar uma “vivência” aos profissionais e, 2-  transmitir o 
conhecimento do Método da Key Pranis, que é o método utilizado pelo Comitê de Articulação de Práticas Restaurativas 
*Lei Municipal nº 12.467 - 06/12/2016. 
[2017] Membros do COMPAZ, estiveram presentes a Constelação Sistêmica Familiar é utilizado sistema Judiciário em 
Londrina. Momento histórico para Londrina, no Caminho da Construção da Cultura de Paz. No dia 20 de agosto de 2017 
foi realizado o primeiro evento de constelações sistêmicas familiares, segundo Bert Hellinger, para as crianças das casas 
de acolhimento da nossa cidade. Essa iniciativa integra o Projeto “Caminhando em Família”, em desenvolvimento na Varas 
da Infância e na dos Adolescentes em conflito com a lei, de Londrina. A primeira experiência com adolescentes teve início 
no Cense II, em 20 de junho deste ano e já trouxe os sinais de boa receptividade, tanto dos jovens quanto das equipes de 
profissionais que o acompanham. No evento do próximo dia 02 de agosto, mais uma primeira vez: as crianças e os 
adolescentes poderão estar acompanhados de seus pais e familiares. Se trata de um momento histórico para Londrina, 
no caminho da cultura da paz. *Relato e Constelação realizados por Regina Peres. 
[2017] 2º FESTA DAS NAÇÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA (LUSÓFONAS) e 2º Abraço pela Paz. Pensando em como 
incentivar pessoas, principalmente jovens, a se agregarem ao ELOS CLUBE de Londrina, movimento cultural internacional, 
de congregação de valores humanos dispostos a: defender e promover a compreensão entre os povos de TODO O 
MUNDO, a defesa das tradições e da cultura luso brasileira, defesa da língua portuguesa e do humanismo lusíada em 
todos os cantos do mundo, o Elos clube de Londrina, juntamente com escoteiros que para obterem uma insígnia de 
lusofonia precisam fazer algumas ações, tiveram a ideia de fazer a 2ª Festa das Nações Lusófonas em Londrina. Nações 
de língua portuguesa: Brasil, Portugal, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde, Angola, Timor 
Leste Guiné Equatorial, e Macau. 
[2017] Membros do COMPAZ e do Londrina Pazeando participaram com um stand do - Dia do Voluntário. Uma parceria 
Juntus, Rede do Terceiro Setor, Programa Impulso e Instituto GRPCOM. Dia 28/agosto é Dia do Voluntário vamos 
comemorar com uma super feira no Juntus GO (Rua Goiás, 1774) ! As organizações da Rede do Terceiro Setor de Londrina 
expuseram e venderam seus trabalhos, produtos culinários, artesanatos. Teve uma exposição de fotos, música e até de 
vagas para voluntários. 
[2017] Membros do COMPAZ e do Londrina Pazeando participaram 1º Fórum Inesul do Pacto Nacional de Cultura de Paz. 
A Direção Geral e Direção Acadêmica do INESUL Instituto de Ensino Superior de Londrina, promoveu o 1º Fórum Inesul 
do Pacto Nacional Universitário pela Promoção do Respeito a Diversidade, Cultura de Paz e Direitos Humanos, a realizado 
no dia 31 de agosto de 2017, das 19h às 22h, no Auditório INESUL, localizado na Av. Duque de Caxias, 1290 - Londrina 
– Pr. Luis Claudio, fez uma, das 2 palestras propostas para o evento. https://www.youtube.com/watch?v=-t7lyxMCqiE  

[2017] Deputado Tercilio Turini Entrega Homenagem (23/set). Londrina Pazeando recebe homenagem da Assembleia 
(19/set). O Movimento Pela Paz e Não Violência – Londrina Pazeando é uma das instituições homenageadas pelo 
Conselho Parlamentar de Cultura de Paz (ConPaz) da Assembleia Legislativa do Paraná, entre diversas entidades e 
personalidades que atuam na construção de um mundo melhor e cultuam princípios de respeito à vida, solidariedade e 
preservação do planeta. A indicação do Londrina Pazeando foi do deputado estadual Tercilio Turini, pelo trabalho realizado 
na cidade já há muitos anos. Na sessão de 21 de setembro da Assembleia Legislativa, deputados estaduais destacaram 
o Dia Internacional da Paz. O deputado estadual Péricles de Mello é o secretário-geral do ConPaz, propôs uma celebração 
com entrega destas homenagens a algumas instituições do Paraná. 
[2017] "Caminhar restaurativo em londrina". A Justiça Restaurativa iniciou a sua caminhada em Londrina no ano de 2014 
e, agora, chegou o momento de compartilharmos boas experiências e buscarmos novos desafios e possibilidades. O 
Primeiro Workshop “caminhar restaurativo em londrina” aconteceu no dia 28/09/2017, quinta-feira, das 8h30min às 
17h30min, na Sede da OAB (Rua Parigot de Souza, nº 311, Londrina). A programação contou com a apresentação de 
painéis e projetos desenvolvidos com a metodologia dos círculos restaurativos no âmbito judicial, bem como nas áreas da 
Socioeducação, educação e cultura de paz. Foi aos facilitadores capacitados pelo Núcleo de Articulação, a oportunizada 
a expor as práticas restaurativas que por eles, estão sendo realizadas. Membros do COMPAZ e do Londrina Pazeando 
participaram e apresentara, as ações que estão realizando na cidade. 
[2017] Programa Pense Grande chegou a Londrina. "A Fundação Telefônica Vivo desenvolve projetos em duas linhas de 
atuação: Inovação Educativa e Empreendedorismo Social. O Programa Pense Grande integra a frente de 
empreendedorismo, e tem como objetivo difundir a cultura empreendedora nos jovens brasileiros na faixa etária de 15 a 
29 anos. Para isso, a metodologia aplicada consiste em uma oficina de sensibilização, no formato de um jogo de tabuleiro, 
no qual os participantes são instigados a pensar em atitudes empreendedoras para solução de problemas do cotidiano. 
As oficinas têm duração de 100 minutos. O CIEDS, instituição social sem fins lucrativos, é parceiro da Fundação Telefônica 
Vivo e colabora na execução dos projetos. EM LONDRINA. A OSC Londrina Pazeando, COMPAZ Conselho Municipal de 
Cultura de Paz e o SEBRAE/Londrina, fizeram uma parceria com o CIEDS e a Fundação Telefônica Vivo para que JOVENS 
LONDRINENSES tenham esta oportunidade de formação. O Pense Grande chegou em Londrina, e aqui tem o olhar do 
Empreendedorismo em Prol da Cultura de Paz, pois a Cidade tem há 17 anos o “Movimento pela Paz e Não-Violência” 
que Educa para Paz, e esta proposta vem se alinhar com esta intenção, ou seja a da Construção de uma Cultura de Paz, 
como nos propõe a ONU/UNESCO (1999). 

https://www.youtube.com/watch?v=-t7lyxMCqiE
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[2017] Presentes para o Dia das Crianças? Venha no 4º Manifesto pela Paz!  Cj. Milton Gaveti – Zona Norte. Foi realizada 
de 23 a 30 de setembro/2017 a 17° “Semana Municipal da Paz” de Londrina. Evento que faz parte do calendário Municipal 
da cidade, aprovado pele Lei Municipal nº 8.437/02. Dando prosseguimento à Semana de Paz, no dia 14 de outubro/ 
SÁBADO, 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 Cooper 
Mudanças, a Associação dos Moradores do Conjunto Milton Gaveti e com o apoio o Tio Paulão Festas e Eventos, 
realizarão o 4º Manifesto pela Paz e pelo desarmamento infantil. Destruímos as armas de brinquedo, a Cooperativa de 
reciclagem Cooper Mudanças participara, e levou o plástico para reciclagem. Membros do Exército participaram e 
ajudaram a destruir as armas de brinquedos. Também tivemos alguns brinquedos, pipoca e algodão doce para as crianças, 
comemorarem seu dia (semana) brincando... pois criança gosta mesmo é de brincar! 
[2017] A OSC Londrina Pazeando participa do Programa A Nota Faz o Bem. No dia 01/dez/2017 aconteceu entrega 
certificados a empresas solidárias. Fonte: Assessoria ACIL https://goo.gl/vLqeoC  Há um ano o programa A Nota Faz o 
Bem, encabeçado pelo Instituto Grpcom – braço para projetos sociais da RPC, está mudando a realidade de entidades e 
instituições sociais de Londrina. A ação incentiva o cidadão que não coloca seu CPF na nota fiscal a doar o cupom para 
uma das 18 instituições (incluído a OSC Londrina Pazeando) que fazem parte da Rede do Terceiro Setor da cidade. As 
urnas estão espalhadas em diversos pontos do varejo. São parceiras da iniciativa a ACIL, atuando como ponte de acesso 
para levar as urnas para dentro das empresas, e a Agência B2Work, que desenvolveu o design das urnas e todos os 
materiais da campanha. Na manhã desta sexta-feira, 1, o grupo que compõe A Nota Faz o Bem, formado por empresários, 
entidades e instituições assistenciais, se reuniu na ACIL para celebrar o primeiro ano de atuação, e entregar o certificado 
de Empresa Solidária às empresas que abriram suas portas para receber as urnas. 
[2017] Lançamento do regulamento do concurso de desenho para a camiseta oficial do 10º abraço no lago pela paz. 
Do concurso cultural: - O concurso cultural “10º abraço no lago pela paz” promovido pelo COMPAZ – Conselho Municipal 
de Cultura de Paz e a OSC Londrina Pazeando, destinado à participação pública, especialmente de estudantes de 
moda, arte e design, conforme as condições previstas neste Regulamento. 
http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1096  
Lançamento da “Pesquisa de Opinião” para inserir melhorias ao evento. https://goo.gl/XpwYZp  
[2017] Lançamento Parceria com ACIL para celebrar os10 anos de Abraço no Lago pela Paz (12/dez/2017) 
Membros do Londrina Pazeando, COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, estiveram na ACIL Associação 
Comercial em um encontro com o Presidente e Vice-Presidente. Ficou acordado que a ACIL vai colocar o evento em “seu 
calendário de atividades em 2018”, e com isto buscar adesão dos empresários da cidade para que possamos neste décimo 
ano ter o maior abraço pela Paz já realizado até o momento na cidade. - Evento que se tornou símbolo de reflexão sobre 
a necessidade de se trabalhar pela Construção de uma Cultura de Paz, e mobiliza vários outros eventos ao logo de cada 
ano na cidade. http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1097  
[2017] Smart City Educa para Paz: - O Fórum Desenvolve Londrina entregou mais um Caderno de Estudo sobre “Londrina: 
Cidades Inteligentes - Conceito, Planos e Ações”, para nossa comunidade. Como já é uma tradição os conselheiros do 
COMPAZ estiveram prestigiando o evento e o tralhado do Fórum que é um grupo que trabalha pela Construção de uma 
Cultura de Paz e desenvolvimento de nossa Cidade. 
[2017] Natal 2017 no Cj. Milton Gaveti. Carreata pela Paz no Natal – Bombeiros levam o Papai Noel. Neste dia 16/dez/17 
SÁBADO, 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, a Associação dos Moradores do Conjunto Milton Gaveti e com o apoio o 
Tio Paulão Festas e Eventos, realizaram uma “Festa de Natal” do Bairro. Foi realizada também, uma Carreata pela Paz, 
para comemorar o Natal que se aproxima, com os Bombeiros levando o Papai Noel, saindo da sede dos Bombeiros na 
rua Tietê e passando pelas ruas da Cidade até o Bairro. 
[2017] On yoga "arquitetura da paz". CAMILA dá um Presente de NATAL para Londrina. Exibição única e exclusiva do 
filme “ON YOGA ARQUITETURA DA PAZ”. Camila (99658-8457) assistiu o filme no cinema e quis trazer para cidade, 
entrou em contato com Michael e sua Esposa Bia. “Por acaso” a irmã da Bia é de Londrina, e “por acaso” eles viram de 
New York para passar o Natal AQUI. Assim ela conseguiu juntos com Michael e Bia o evento. EXIBIÇÃO ÚNICA e exclusiva 
do filme “ON YOGA Arquitetura da Paz” com a presença especial de Michael O’Neill, protagonista do filme, autor do livro 
do mesmo nome, fotógrafo e yogi.  Após a exibição um super bate papo com Michael e convidados. Local: Aurora 
Shopping- Centro de Eventos- Quarto andar - Sala 1 Data: 23/12/2017 Hora: 10:00 h 
ENTRADA GRATUITA  Dirigido pelo diretor Heitor Dhalia, o filme encantou as plateias por todo Brasil, é um filme 
necessário nos tempos atuais. Veja o trailer e mais informações sobre o filme  www.onyogathearchitectureofpeace.com  
 

 
Todas as Notícias (atividades) de 2018 http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias  

 
[2018] 3ª Londrina Religiões Unidas pela Paz e em Prol da Tolerância Religiosa. Aconteceu em 20 de janeiro de 2018 
SÁBADO, na Concha Acústica o 3º Londrina Religiões Unidas pela Paz e em Prol da Tolerância Religiosa, este evento na 
cidade está sintonizado com uma data em contexto nacional que é o “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. Vamos celebrar este evento em Londrina na véspera, ou seja, no 
sábado. Em Londrina 1- o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz 2- a Comissão de Promoção de Igualdade 

https://goo.gl/vLqeoC
http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1096
https://goo.gl/XpwYZp
http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1097
http://www.onyogathearchitectureofpeace.com/
http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias
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Racial e das Minorias da OAB de Londrina e 3- o GDI Londrina Grupo de Diálogo Inter Religioso de Londrina vão promover 
o evento 3ª Londrina Religiões Unidas pela Paz e em Prol da Tolerância Religiosa. 
Líderes de diversas denominações Religiosas caminharam da Concha até a Catedral Metropolitana para realizar um 
Abraço pela Paz e pela Tolerância Religiosa. A proposta foi uma forma de outras religiões solidarizar-se com os católicos 
pela destruição da estátua do Sagrado Coração de Jesus. 
[2018] Planejamento Estratégico para a Construção da Cultura de Paz. O SEBRAE está coordenando uma revisão no 
Planejamento Estratégico do Movimento pela Paz e Não-Violência, junto com a Diretoria do Londrina Pazeando, 
Conselheiros do COMPAZ, e outras pessoas e instituições da comunidade, foco na sustentabilidade. O Movimento está 
completando 18 anos (2018) de trabalho em prol da Construção de uma Cultura de Paz em nossa cidade e região, e hoje 
é uma referência nacional em um “Modelo Municipal” Articulado em Políticas Públicas de Cultura de Paz, conforme nos 
recomenda a ONU. 24 de janeiro de 2018 na Rua Santa Catarina 194 (sala de treinamento do Móveis Brasília esquina 
Duque Caxias). 
[2018] V Congresso Internacional sobre Pluralismo Judaico. Alguns dos membros do GDI Grupo de Diálogo Inter Religioso 
de Londrina participaram do evento em uma mesa de troca de ideias para ampliar o Diálogo entre Religiões e a construção 
da Paz. Entre os dias 09 a 13 de fevereiro de 2018, aconteceu no Hotel Blue Tree Premium Londrina o V Congresso 
Internacional sobre Pluralismo Judaico, realizado pela Congregação Israelita de Londrina e Brit Bracha Brasil 
(www.britbracha.org), onde o anfitrião foi o Rabino Jacques Cukierkorn (EUA). Entre outras atividades ocorreu uma mesa 
redonda de Diálogo Inter-Religioso mediado pela Chazanit (Oficiante/cantora) da comunidade judaica de nossa cidade, 
Camilla Freire Baggio, e participação do Rabino Jacques Cukierkorn (Judaísmo), Luis Claudio Galhardi (COMPAZ 
Conselho Municipal de Cultura de Paz), Monge Daitetsu (Budismo), Jeronimo Francisco Neto (Fé Ba’Hai), Arcebispo Dom 
Geremias Steinmetz (Igreja Católica). O evento contou ainda com palestras de Ronaldo Hazan de Gomlevsky, e José 
Roitberg – ambos do Rio de Janeiro, e de Charton Baggio Scheneider; e teve participação de um público vindo de cidades 
como: São Paulo, Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Manaus e de Londrina. O evento 
teve como objetivo levar aos membros da comunidade judaica e simpatizantes uma melhor compreensão do mundo ao 
qual vivem, provendo um maior entendimento das diversidades judaicas bem como das demais religiões e suas visões. 
FOTOS me https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/sets/  
[2018] Londrina Pazeando agradece ao programa Nota Paraná. Esteve hoje (22/fev/2017) em Londrina a Marta Jandira 
Quaglia Gambini Coordenadora Geral do Programa Nota Paraná Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná 9ª Delegacia 
Regional da Receita Estadual. Existe ainda muitas dificuldades de gestão para as ONGs, mas estamos abertos ao diálogo 
e aos ajustes necessários. Obrigado marta pelo seu emprenho em melhorar cada vez mais!     
[2018] Inaugurado o Espaço Pacificar - Programa Pacificar é Divino. Foi inaugurado no último dia 23/fev/18, o Espaço 
Pacificar, na sinagoga congregação israelita se Londrina - uma iniciativa do TJPR Tribunal de Justiça do Paraná afim de 
promover a pacificação da sociedade por meio da mediação de conflitos. Estavam presentes ao evento Dra. Isabele (juíza 
da vara da infância) Sr. Charton Scheneider (presidente congregação israelita) e Dra. Lídia Maejima, desembargadora do 
TJPR e Luis Claudio Galhardi esteve presente ao evento representando o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de 
Paz que é um dos membros do GDI - Grupo de Diálogo Inter Religioso de Londrina. 
[2018] 5º Abraço pela Paz e Não-Violência com a Mulher. Na abertura de 26ª Semana Municipal da Mulher de Londrina, 
em parceria com o Conselho Municipal de Cultura de Paz – COMPAZ, será realizado o 5º Abraço pela Paz e Não-Violência 
com a Mulher, este abraço já se configura uma tradição em Londrina. O abraço foi realizado dia 05/03/2018 – Segunda-
feira às 14:00hs, na praça em frente ao Mercado Guanabara, na Av. Higienópolis esquina com rua Valparaíso, com o 
objetivo de possibilitar e estimular a ampliação das reflexões sobre questões como a conscientização para o respeito e a 
paz e as mulheres. FOTOS https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/sets/  
[2018] Curso de Formação de Embaixadores em Londrina (22/março/18) 7º Embaixadores aGentes da Paz 2018. Foram 
selecionados 133 alunos de 53 Escolas Municipais de Londrina para participarem da Formação de Embaixador aGente da 
Paz. O Programa é realizado pela Organização Não-Governamental Clube Aventureiros do Amanhecer, com apoio do 
COMPAZ (Conselho Municipal de Cultura de Paz), Capítulo União Londrinense da Ordem Demolay, Secretaria Municipal 
de Educação e Londrina Pazeando, estando em sua 7ª edição. O programa se iniciou com a distribuição aos 5361 alunos 
das 227 turmas dos 5ª anos das Escolas Municipais de Londrina, de uma prancha para ser colorida, onde constavam 
também um jogo de “caça-palavras” e um "ache o melhor caminho". Com esse material os professores trabalharam 
conceitos de Cultura de Paz e Não-violência, Desarmamento infantil e o que é ser um Embaixador aGente da Paz. Desse 
total, 3380 alunos se inscreveram para participar da seleção, sendo escolhidos os 133 que participarão do evento 
representando suas turmas. E também 11 representantes dos Projetos Viva Vida do PROVOPAR de Londrina. 
[2018] O Movimento pela Paz realizou um CIRCULO DE CONSTRUÇAO DE PAZ COM MEMBROS DA JCI – LONDRINA. 
Com objetivo de empregar a metodologia circular, instrumental da Justiça Restaurativa com os colaboradores e gestores 
da JCI, em um Círculo de Construção de Paz de Sensibilização que teve como proposito de proporcionar uma “vivência” 
e o conhecimento do Método Key Pranis, que é o método utilizado pela Comitê de Articulação de Práticas Restaurativas 
*Lei Municipal nº 12.467 -06/12/2016. 
[2018] Uma década de abraço no lago pela paz. Movimento pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando (Galhardi e Nei) 
e o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz (Coutinho), realizaram uma Reunião do Marcio e Carlos Eduardo da 
CMTU, afim de tratar de detalhes da organização do 10° ABRAÇO NO LAGO PELA PAZ, que será realizada no dia 
23/setembro de 2018. Os organizadores querem que neste ano o número de participantes no evento seja bem maior que 
nos anos anteriores. A reunião foi bastante produtiva, e todos estão otimistas quando ao sucesso do evento. 

https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/sets/
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[2018] Homenagem durante a Missa da Instituição da Eucaristia e Lava Pés. Missa da Instituição da Eucaristia e Lava 
Pés, transmitida pelo Facebook diretamente da Catedral Metropolitana de Londrina, presidida pelo Arcebispo Dom 
Geremias e concelebrada pelo Pároco Padre Rafael Solano. Na oportunidade foram homenageadas 13 pessoas, de várias 
instituições que realizam trabalhos que coloram com a diminuição da violência em nossa comunidade e a Construção de 
uma Cultura de Paz. Dentre as instituições homenageadas estava a Organização da Sociedade Civil - OSC LONDRINA 
PAZEANDO (representada na oportunidade o Luis Claudio Galhardi). 
[2018] Lançamento da camiseta do 10° Abraço no Lago pela Paz na EXPO 2018. O Movimento pela Paz e Não-Violência 
Londrina Pazeando e o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz participaram na EXPO 2018 do dia 06 até 15 de 
abril no Via Rural (Fazendinha). Levamos nosso mural 1- Móvel da Paz e a  2- Trilha da Paz com o  3- Dado de Cultura 
de Paz, material didático disponibilizado para educadores e ativistas da construção de uma Cultura de Paz - VEJA TUDO 
SOBRE http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1130  As imagens das camisetas foram produzidas através de 
um concurso cultural público, com foco, especialmente nos estudantes de moda, arte e design das universidades, para 
produção de desenhos para estampar as camisetas do evento.  O prêmio para o desenho selecionado foi de R$ 300,00 
(trezentos reais) 
Foram selecionados os trabalhos de: 
Bruna Tiemi Matsumoto Almeida b.tiemi.m@gmail.com Design Gráfico Unifil 
Jéssica Sinnema jessicasteixeira@hotmail.com Design Gráfico UEL 
Naomi Freire nanahfreire@gmail.com Design Gráfico na UEL 
Nitt Marques nittgm@hotmail.com Artista Visual 
[2018] 24° Olimpíadas da MAF tem o tema Cultura de Paz. Em 2018 a Escola MAF está realizando sua 24° Olimpíadas 
da MAF, cujo tema é Cultura de Paz. Luis Claudio, integrante do Movimento pela Paz e Não-Violência - Londrina Pazeando, 
foi convidado para acender a tocha olímpica, e na oportunidade convidou a todos para participarem do 10°  
Abraço no Lago pela Paz em 23/set e incentivou os alunos que estão durante este ano todo, focados neste tema, a 
vivenciarem a paz. Luis Claudio também representou os ex-pais de alunos da Escola MAF neste ato. 
[2018] II EnReos Encontro de Redes, Organizações e Sustentabilidade. Local: Anfiteatro e Salas do CESA/UEL - Centro 
de Estudos Sociais Aplicados – 12 e 13 de abril na UEL. Objetivo: Promover aprendizagem e estudos em contextos 
contemporâneos sobre Redes, Organizações e Sustentabilidade e possíveis práticas ou vivências por pessoas atuantes 
no terceiro setor e-ou nos setores público e privado face ao campo das Ciências Sociais Aplicadas, a Administração e 
Contabilidade. MESA DE DEBATE TRI-SETORIAL: A UEL promove Debate Tri-setorial entre os atores - GOVERNO Nota 
Paraná representado por Marta Gambini - PRIVADO representado pelo empresário Nivaldo Benvenho da Midiograf e o 
TERCEIRO SETOR representado por Luis Claudio Galhardi da OSC Londrina Pazeando. O evento visa promover o 
debate, explorando como cada participante representando um setor econômico enxergas as possibilidades de 
aproximação com outro setor. Uma forma de aproximação seria olhar os laços da rede qualitativamente, assim exibe uma 
rede de relacionamento do terceiro setor baseada na sustentabilidade, o que pode ser fonte de argumentação e 
proliferação de projetos em pró da comunidade. 
[2018] Abraço pela Paz e Não-Violência no Desafio Blindex. Realizaremos um Abraço pela Paz e Não-Violência no dia 15 
de abril/18 DOMINGO, no aterro do Igapó dentro do evento Desfio Blindex. O evento esportivo ciclístico, é apoiado pelo 
CAPC Centro de Apoio ao Paciente com Câncer de Londrina, e envolve os ciclistas e suas famílias. O DESAFIO BLINDEX, 
organizado pelo GRUPO L7 é um DESAFIO de MTB, e NÃO uma competição, que acontecerá em 80% por estradas rurais 
de Londrina e região, no dia 15 de ABRIL de 2018, proporcionando a todos os participantes um evento de grande 
confraternização, desafio, saúde, aventura, superação e divertimento. O DESAFIO BLINDEX terá três percursos de 
diferentes níveis de dificuldade, 20km, 40km e 60 km. Os percursos terão início e término no aterro do igapó, localizado 
na rua Bento Munhoz da Rocha Neto com Ayrton Senna da Silva. 
[2018] Campanha por um Mundo sem reclamações. O Movimento pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando e o 
COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz iniciaram em 01/maio/2018 a Campanha “por um Mundo sem 
reclamações” customizada com o nosso “jeitinho”. Você pode usar a Fitinha da Paz, ou a Pulseira da Paz, como preferir 
chamar com face dupla, ou seja, SÓ BRANCA, ou se virar no braço com a frase título da campanha e as logo marcas do 
Movimento da Paz de Londrina. Evento na ACIL em 02/maio/2018. As pulseiras estão sendo vendidas a R$ 10,00 até 
30/maio/2018 dia da 6° Conferência Municipal que elegerá o novo conselho gestão 2018 -2022. São 10 anos de COMPAZ, 
uma década Educando para Paz. Após esta data o preço será de R$ 15,00. Desafio: 21 dias sem reclamar! Você 
consegue? 
[2018] Líderes da ACIL reafirmam compromisso permanente com a Cultura de Paz na cidade. Fonte: Assessoria ACIL 
http://acil.com.br/noticias/lideres-da-acil-reafirmam-compromisso-permanente-com-a-cultura-de-paz-na-cidade .         O 
presidente Claudio Tedeschi e o vice-presidente Fernando Moraes receberam nesta manhã os responsáveis pela 
campanha “Arma não é brinquedo”, que usa o mote da proibição da venda de armas de brinquedo através da legislação 
municipal para promover a cultura de paz no município. A ACIL é uma das apoiadoras da iniciativa. Após o encontro, que 
contou com a presença do vereador Amauri Cardoso, uma equipe de fiscais percorreu pontos comerciais da área central 
para inibir a comercialização deste tipo de produto. No total, 82 pontos de venda de brinquedos aderiram à iniciativa e 
ostentam o selo de identificação instituído pela lei 9.188/2003. O selo, criado no início da década, é renovado (ou não) 
após inspeções realizadas a cada dois anos. Os ativistas Luis Claudio Galhardi e Maria Aparecida Prandini Pereira, líderes 
do Conselho Municipal de Cultura de Paz (Compaz), agradeceram o apoio da ACIL e lembraram que a participação da 
entidade deu credibilidade ao esforço de banir a armas de brinquedo do comércio. “A cultura de paz é o estágio mais 
avançado de uma democracia, é o ponto no qual ela se aprofunda. O exercício de buscar o consenso, de pacificar, é a 
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maneira mais apropriada de amadurecer a sociedade e gerar as condições necessária para se alcançar uma democracia 
plena”, defendeu Claudio Tedeschi. O vice-presidente Fernando Moraes também fez questão de ressaltar a participação 
da ACIL na causa e lembrou que a parceria está firmada em bases sólidas. “É preciso exaltar este trabalho e agradecer o 
empenho de todos que fizeram ele sair do papel e se tornar uma realidade”. 
[2018] Curso de Justiça Restaurativa em Londrina com Paulo Moratelli. Delegado Internacional para o Brasil da Sociedade 
Científica de Justiça Restaurativa (Espanha). “Justiça restaurativa e suas aplicações práticas: prevenção, mediação e 
transformação de conflitos” Para a Justiça Restaurativa, tão importantes quanto as vítimas e os ofensores diretamente 
envolvidos em alguma situação conflitiva ou um crime, são aqueles que, indiretamente, sofreram os efeitos desse conflito 
ou crime: familiares, amigos, colegas, e, por extensão, a própria comunidade onde o conflito ou crime ocorreu. É um campo 
rico de atuação multidisciplinar, em especial nas áreas do Direito, Psicologia, Serviço Social, Pedagogia e Sociologia. 
[2018] Empreendedorismo em Prol da Cultura de Paz TRILHA DA PAZ. Na sexta dia 18/maio/18 a oficina de 
Empreendedorismo em Prol da Cultura de Paz trilha da paz, organizada pelo O Movimento pela Paz e Não-Violência de 
Londrina e o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, lançada no início do anos em janeiro. A oficina é também 
um material pedagógico e um programa que tem objetivo de Educar para Paz e popularizar o conhecimento sobre os  
Círculos de Construção de Paz, que se utiliza de um dos princípios da Justiça Restaurativa. O material também se conecta 
com o Manifesto 2000/ONU/UNESCO através do DADO de CULTURA DE PAZ. As atividades foram realizadas na Escola 
Estadual Vani Ruis Viesse, Escola Municipal Eugenio Brugin, ambas no Cj São Lourenço em Londrina. E também no 
Colégio Estadual do Patrimônio Regina, nesta escola fez parte das atividades do evento Nacional 2° Educa Ação Escoteira. 
[2018] 6ª Conferência municipal de cultura de paz 
Pré-conferência municipal de cultura de paz 
data: 25 de abril de 2018 QUARTA 
horário: 14h as 17:00h; Avaliação das Ações 2016-2018 
Local: Sincoval Rua Gov. Parigot de Souza, 220 (em frente à Câmara) - Londrina - Paraná 
6ª conferência municipal de cultura de paz 
data: 30 de maio de 2018 QUARTA 
14h as 17:00h; Apresentação do Documento com dos Resultado das Ações 2016-2018 e às 15:00 h a Eleição horário: 
conselheiros. local: Sincoval Rua Gov. Parigot de Souza, 220 (em frente à Câmara) - Londrina - Paraná 
Um “Modelo Municipal de Trabalho” em prol da Construção da Cultura de Paz, criado pela Sociedade Civil, e que tem 
parceria com os Poderes Públicos e Empresas. O Movimento tem como princípio a Educação para Paz, para a 
Sustentabilidade, para Cidadania Global, é um movimento positivo, inspirador, 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 
ODS/ONU, e nos ensina como se pode “aprender a educar para a paz”.  Nós acreditamos na força da cooperação e do 
comunitário, estamos juntos neste esforço para construir um mundo melhor, com esperança, com paz e harmonia.   
[2018] O Movimento pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando e o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz 
convidam para o dia internacional do desfio 2018 em Londrina e Região, sugestão é de que todas as:  - Escolas Municipais, 
Estaduais, Particulares, Empresas, Associações e outras Organizações. realizarem no dia 30/maio “atividade física” e ao 
final o Abraço Desafio pela Paz, registre no site oficial do desafio o número de participantes. 
[2018] 5º Abraço pela Paz no Lago Norte. evento no face https://www.facebook.com/events/241256626422224/  
5º Abraço pela Paz no Lago Norte 2018 FOTOS https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/sets/  
Como foi o  5º Abraço pela Paz no Lago Norte. 500 pessoas participaram do Abraço pela Paz. Neste dia 07 de junho de 
2018 das 08 às 10 horas manhã no Lago Norte realizamos o 5º Abraço pela Paz Tivemos apresentações Artísticas, Aulão 
de Karate, Plantio de Arvores, Pipoca, Algodão Doce. Muita Alegria e Amor. Nestes anos da 18ª Semana Municipal da 
Paz de Londrina estamos Semeando a Participação da Comunidade na Campanha Londrina meu quintal. Vamos cuidar 
do nosso meio ambiente!  Londrina Meu Quintal, neste 5º Abraço pela Paz no Lago Norte 
[2018] 4º Abraço Pela Paz na Expo-Ambiental. Feira mostrando como Escolas, Instituições de Ensino e Pesquisa estão 
pensando um Mundo Sustentável, e a importância de se trabalhar posturas, mudança de mentalidade e valores para 
Construção de uma Cultura de Paz. Não existe Mundo Sustentável sem Paz. evento no face: 
https://www.facebook.com/abracopelapazexpoambiental/ fotos https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/sets/ . 
[2018] “juntos somo mais” – Festa da partilha e Feira da Cidadania. Abraço pela Paz e Não-Violência. Nós adolescentes 
do Coletivo Futuro da Nação do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo do Provopar - Londrina/Secretaria 
Municipal de Assistência Social de Londrina vamos realizar o 1º Evento “JUNTOS SOMOS MAIS” – Festa da partilha e 
Feira da cidadania - no CRAS Sul B. Este evento nasce das observações e das reflexões que realizamos sobre a 
comunidade, onde identificou-se duas situações limites a serem superadas: desconhecimento por parte da população dos 
direitos e serviços existentes na comunidade e as formas de acessá-los, e um alto índice de depredação e roubo de 
espaços e serviços públicos, evidenciando uma desvalorização de uma parte da população com o que é público. Em 
nossas reflexões constatamos que o individualismo e a crescente insensibilidade do ser humano com o “outro”, aliado com 
os problemas sociais que os envolvem se configuram como fatores significantes para esse cenário de desconhecimento e 
desvalorização de direitos e serviços públicos. Como meio de enfrentar esta situação é que organizamos este evento, que 
visa divulgar e ampliar o conhecimento da população acerca da rede de serviços e direitos públicos existentes na cidade, 
bem como realizar um momento de partilha de alimentos para demonstrar que com a união de todos prosperamos.   
[2018] Empreendedorismo em Prol da Cultura de Paz TRILHA DA PAZ. Nesta terça dia 19/junho/18 a oficina de 
Empreendedorismo em Prol da Cultura de Paz trilha da paz (veja mais clique aqui), organizada pelo O Movimento pela 
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Paz e Não-Violência de Londrina e o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, lançada no início do anos em 
janeiro. A oficina é também um material pedagógico e um programa que tem objetivo de Educar para Paz e popularizar o 
conhecimento sobre os Círculos de Construção de Paz, que se utiliza de um dos princípios da Justiça Restaurativa. O 
material também se conecta com o Manifesto 2000/ONU/UNESCO através do DADO de CULTURA DE PAZ. A atividade 
foi realizada no Projeto Cidadão Mirim da Policia Militar, sobe coordenação do Cabo Rocha no salão da Paróquia Nossa 
Senhora do Amparo na rua Guimarães Rosa, 140 Jardim Interlagos em Londrina. 
[2018] Momento histórico de Londrina - Rede do 3° Setor de Londrina faz captação de Recursos Financeiros 
Coletivamente. Pela primeira vez na cidade as ONGs ou OSC Organizações da Sociedade Civil de Londrina, vão organizar 
um evento COLETIVO para conseguir recursos financeiros para suas associações. Estamos experientes em vender 
pizzas, fazer jantares, bazar, etc. visando angariar recursos para sustentar nossas atividades principais, ou seja, suas 
missões estatutárias. Temos a perspectiva e objetivos elevados com este evento: 1- Captar Recursos Financeiros, 2- Nos 
unirmos na diversidade de nossas atuações para nos fortalecermos e 3- Aprender a trabalhamos juntos e criarmos laços 
afetivos e um relacionamento de cooperação. Durante do o ano de 2018 o Londrina Pazeando participou da Rede do 3° 
Setor de Londrina, protagonizando a união através da necessidade comum de levantarmos recursos financeiros para 
“nossas causas”. 
[2018] 1°Semana da Criança e do Adolescente Enfrentamento às Violências & o 1° Abraço pela Paz e Não-Violência na 
Semana Criança e do Adolescente. FOTOS:  https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/sets/ 03 à 14 de julho de 2018  
A Lei Municipal n° nº 12.530 de 12 de julho de 2017 incluiu no calendário de comemorações oficiais do município de 
Londrina a Semana da Criança e do Adolescente. Assim, visando à conscientização a respeito da importância do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), bem como todos os direitos e deveres por ele estabelecidos, foi formada a Comissão 
Municipal da I Semana da Criança e do Adolescente: enfrentamento às violências de 2018. Esta Comissão, por sua vez, 
desenvolveu um projeto para implementação de serviços e palestras de conscientização em diversas áreas, dentre as 
quais: Profissionalização, Atendimento Jurídico, Rede de Proteção, Álcool e Drogas, Bullying e Violências. Assim, no ano 
de 2018, acompanhando o calendário nacional e estadual da Rede de Proteção da cidade de Londrina, foi selecionado 
como tema principal o Enfrentamento às Violências. Muito se sabe que diariamente crianças e adolescentes são expostos 
não somente à violências visíveis e físicas, mas a toda sorte de vilipêndio de seus direitos, sendo dever de todo cidadão 
brasileiro combater e zelar por aqueles que constituem nosso futuro. Deste modo, foi desenvolvido, junto a entidades 
parceiras, uma semana específica, compreendida entre os dias 03 de julho de 2018 a 14 de julho de 2018 para celebração 
deste calendário comemorativo, sendo este evento tido sob nome de “I Semana da Criança e do Adolescente: 
enfrentamento às violências”. Esta semana se dará da seguinte maneira: Abertura – Evento de abertura no dia 03/07/2018 
na sessão da Câmara dos Vereadores da Cidade de Londrina com a participação de diversas entidades estaduais e 
municipais. Palestras. Estudantes: serão ministradas 40 palestras, divididas em 5 palestras por período escolar em 5 
escolas da rede estadual, durante 5 dias da semana. Tendo em vista a quantidade estendida de alunos em algumas 
escolas, as palestras serão repetidas em mais de um turno. - Pais: serão ministradas 20 palestras, divididas em 3 palestras 
ministradas no período noturno em 6 escolas da rede estadual, durante 5 dias da semana.... Encerramento -Evento de 
encerramento no dia 14 de julho de 2018: em parceria com o Estádio Vitorino Gonçalves Dias e a RPC (Rede Paranaense 
de Comunicação), será realizado um evento promovendo os temas das palestras bem como atividades de lazer para o 
público em geral, com duração de 8 horas. Serão convidados times desportivos da cidade de Londrina para, junto à 
população, divulgarem a importância do esporte na construção de uma realidade adequada ao público-alvo bem como 
exposição de trabalhos desenvolvidos. Serão oferecidas partidas simbólicas e atividades desportivas entre os 
participantes. De igual modo, mediante parceria com a RPC, serão oferecidos alimentos acessíveis como pipocas, 
algodão-doce, etc bem como brinquedos e brincadeiras como cama-elástica, pula-pula, cabo de guerra entre outros. Junto 
ao Núcleo Regional de Educação, serão realizadas 28 partidas finais do “Torneio Municipal Inter-Classes”. Com o apoio 
de entidades filantrópicas locais, o público poderá assistir apresentações culturais de música, dança entre outros. Assim, 
contamos com a participação de entidades parceiras para oferecer um dia de lazer, aprendizagem e conscientização a 
toda população infanto-juvenil e seus responsáveis, no esforço conjunto para mudança e construção de um panorama 
fático onde os direitos e deveres do Estatuto da Criança e Adolescente deixem de ser mero texto de lei para se tornar uma 
necessária realidade. 
[2018] Solidariedade Ecumênica. GDI - Grupo de Diálogo Inter Religioso de Londrina formado representantes de 17 
entidades religiosas de Londrina promove campanha de doação de sangue ao Hemocentro do HU VEJA Reportagem da 
Folha de Londrina https://www.folhadelondrina.com.br/cidades/solidariedade-ecumenica-1010969.html  
[2018] O COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz e o Londrina Pazeando, estarão no Evento Londrina Mais na 
Educação com um stand, reafirmado o compromisso e parceria com a Secretaria Municipal de Educação e com a Escolas 
no trabalho de Construção de uma Cultura de Paz. Fazemos para da Rede Internacional e Campanha Global de Educação 
para Paz http://www.peace-ed-campaign.org/index.html  
[2018] Feira da Cidadania da Sub Rede Cafezal. No dia 14/agosto/2018 das 14h às 16h, aconteceu a Feira da Cidadania, 
organizada pela Sub Rede Cafezal. Tal evento contou com a participação dos seguintes serviços: Centro Pop, CREAS 2, 
CREAS 3, CREAS 4, CAM, Conselho Tutelar Sul, SCFV modalidade II Provopar Londrina, CMEI Nissia Rocha Cabral, 
Cras Sul B, E. M. Dr. Joaquim Vicente de Castro, UBS Cafezal, CMEI Tião Balalão, E.E. Maria J. B. Aguilera, CAPS, 
Sanepar, Funcart, COMPAZ, OSC Londrina Pazeando Cohab e RPC. A Feira tem por objetivo a divulgação do trabalho 
desenvolvido por cada serviço e uma maior aproximação com a comunidade. Evento no faceboock 
https://web.facebook.com/events/1754821444637617/  
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[2018] Feira da Cidadania 3ª festa das nações lusófonas, 3º abraço pela paz da festa das nações lusófona, 1º encontro 
distrital lusófono de escoteiros. Elismo, Pioneiros, Escoteiros, Folclore Pensando em como incentivar pessoas, 
principalmente jovens, a se agregarem ao ELOS CLUBE de Londrina, movimento cultural internacional, de congregação 
de valores humanos dispostos a: defender e promover a compreensão entre os povos de TODO O MUNDO, a defesa das 
tradições e da cultura luso brasileira, defesa da língua portuguesa e do humanismo lusíada em todos os cantos do mundo, 
o  Elos clube de Londrina, juntamente com  Grupo de Escoteiros que para obterem uma insígnia de lusofonia precisam 
fazer algumas ações, nesse sentido, teve a ideia de fazer a 1ª Festa das Nações Lusófonas em Londrina. 
Nações de língua portuguesa: Brasil, Portugal, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde, Angola, 
Timor Leste Guiné Equatorial, e Macau (cidade estado), na China. Agregaram a essa iniciativa outros grupos: COMPAZ, 
Londrinapazeando, Desbravadores Lions, Rotary, Aventureiros do Amanhecer, UEL e outros. Data e local – Museu 
Histórico de Londrina, rua Benjamim Constant, 900.  19 de agosto- domingo. 
[2018] Projeto PRÓ LAGO IGAPÓ traz solução na limpeza do Lago. Com o lema “uma ação da sociedade civil com o 
apoio do poder público”, o projeto propõe uma ação conjunta entre a sociedade em geral, os órgãos oficiais municipais e 
estaduais e empresas para monitorar e patrocinar a revitalização do Lago. Com o objetivo de recuperar o Lago Igapó da 
sujeira e poluição que ao longo dos anos foi crescendo, e que é uma preocupação dos órgãos públicos desde os anos 90, 
o Projeto PRÓ LAGO IGAPÓ, tem a parceria entre a Bioconsult - Agronegócios e a AMBIEM Ltda, detentora da Tecnologia 
EMTM no Brasil. Desenvolvida há 25 anos no Japão pelo Dr. Teruo Higa, autor do Célebre livro “Na EARTH Saving 
Revolution”, o EMTMé uma tecnologia probiótica e natural elaborada com microorganismos eficazes que aceleram a 
decomposição natural de matérias orgânicas. Os microorganismos contidos no EMTM são benéficos e altamente eficientes 
e não são nocivos, patógenos, geneticamente modificados e nem quimicamente sintetizados. 
[2018] Membros do COMPAZ e do Londrina Pazeando participaram 2º Fórum Inesul do Pacto Nacional de Cultura de Paz. 
A Direção Geral e Direção Acadêmica do INESUL Instituto de Ensino Superior de Londrina, promoveu o 2º Fórum Inesul 
do Pacto Nacional Universitário pela Promoção do Respeito a Diversidade, Cultura de Paz e Direitos Humanos, a realizado 
em agosto de 2018, das 19h às 22h, no Auditório INESUL, localizado na Av. Duque de Caxias, 1290  Londrina. 
[2018] Desfile Cívico e Pela Paz em 07 setembros de 2018. Início em 2009 -2018 dez anos de Desfile Cívico. Desenvolver 
uma crítica à cultura de violência. Trata-se de fortalecer uma atitude crítica a esta cultura de violência que nos é imposta, 
fornecendo instrumental para perceber como a violência e o militarismo atuam em diversos canais, como, por exemplo, 
nos meios de comunicação, brinquedos e jogos de guerra. Educar para Paz - uma educação para se opor às incitações à 
guerra, à propaganda bélica e ao militarismo em geral. Uma Educação para Paz pensa em substituição da glorificação do 
militarismo com modelos de não-violência ativa. Campanha para eliminar, ou ao menos reduzir, a violência na mídia e na 
linguagem cotidiana. Por exemplo chamar (e divulgar) o desfile de 07 de setembro de:  - “Desfile Cívico-Militar”? ou “Desfile 
Cívico e Comunitário”. 
[2018] Edição 2018 do GEAMA. “Lago Igapó em Londrina: possibilidades de revitalização” Pró-Igapó 
8:30 hs: Abertura (formação de mesa autoridades acadêmicas e comunitárias) 
9:00 hs: O poder público e o Lago Igapó: desafios ambientais, econômicos e ecoturisticos. 
Eng. Agrônomo Luiz Figueira de Mello - assessor estratégico da Prefeitura Municipal de Londrina 
10:15- Remo e canoagem no Lago Igapó. Gelson Moreira Sousa – Instrutor de canoagem e remo técnico 
10:30 hs:  O Programa Londrina MAIS: Lago Igapó – Pró-Igapó João das Águas – ambientalista e co-autor do programa 
Cidade MAIS 
14:00 hs – “Corredores verdes Para transporte não motorizado”. Cilio José Volce - mestrando de Engenharia da UEL 
14:10 hs:  A tecnologia EM – Mudballs  -  despoluição da sedimentação orgânica do Lago Igapó. 
Eng. Agrônomo Cid Marcos Simões de Menezes – Diretor da Ambien Ltda. (Representante EM na América Latina) 
16:00 hs:  Abraço da PAZ no Logo Igapó II – Londrina Pazeando Cultura de Paz -  23 de setembro  
Engenheiro Luis Claudio Galhardi 
16: 50 hs – JCI – Ação global (limpeza de resíduos entorno dos Lagos – dia 15 de setembro) 
Lucas Busatta Galhardi 
Promoção: GEAMA – Grupo de Estudos Avançados Sobre o Meio Ambiente - UEL 
Apoio: EM – E. F. da Cruz Representações Comerciais e Cia LTDA. ONG E-LETRO, Patrulha das Águas 
  
Objetivos:   
1.Conhecer e debater os projetos do poder público e da sociedade civil para o complexo do Lago Igapó; 
2.Conhecer e debater as tecnologias possíveis para revitalizar, despoluir e desassoriar o lago Igapó em Londrina; 
3.Estimular a participação coletiva no debate sobre a sustentabilidade ambiental na cidade; 
4.Analisar e proporcionar um acervo de conhecimento sobre nosso patrimônio ecoturistico de lazer e cultura de nossos 
Lagos. 
Local :  Anfiteatro do CCH – UEL. Dia:  14 de setembro de 2018 
Coordenação do Evento: Prof. Dr. Paulo Bassani 
Coordenadora do GEAMA: Profa. Dra. Patrícia de Oliveira Rosa da Silva 
[2018] JCI promove 1° vez em londrina. World Cleanup Day - Londrina Limpa 
a meta é 5% da população do Mundo Participar. O Londrina Limpa ocorrerá dia 15 de setembro de 2018, no aterro do 
Lago Igapó. O evento é organizado pela JCI Londrina e faz parte do movimento mundial World Cleanup Day. Mais de 150 
países e 240 cidades do Brasil já aderiram a campanha! Participe conosco. Informações www.londrinalimpa.com.br    "A 
JCI é uma organização mundial que oferece oportunidades de desenvolvimento que preparam as pessoas jovens para 

http://www.londrinalimpa.com.br/
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criar mudanças positivas. A JCI Londrina apoia a campanha mundial World Cleanup Day e crê que é possível uma Londrina 
muito mais limpa e bela. Por isso, no dia 15 de setembro, das 14h às 18h, estaremos realizando uma grande limpeza em 
alguns pontos da cidade e você também pode participar!! Basta acessar o site londrinalimpa.com.br e se cadastrar! Você 
pode ficar por dentro também das novidades do projeto através da página do Facebook da JCI Londrina. 
Venha participar conosco e construir uma Londrina e um mundo melhor!" FOTOS 
https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/sets/. 
[2018] programa da 18ª semana municipal da paz de londrina e região de 22 de setembro até 07 outubros 
Veja ABRAÇOS em várias datas e regiões da CIDADE durante o ano (clique aqui) 
VEJA VÍDEO DA 18ª SEMANA (clique aqui) 
VEJA CARTAZ DA 18ª SEMANA (clique aqui) 
VEJA CARTAZ DO 8° ACAMPAZ (clique aqui)   
VEJA "PRATINHO" Lembranças de Londrina (clique aqui) 
[2018] Livro Londrina Pazeando 2018. Foi realizado o lançamento da 16ª edição do livro Londrina Pazeando. O material 
reúne textos, desenhos e relatos produzidos por alunos das redes de ensino municipal, estadual e particular, com a 
colaboração de professores, pais e familiares. Anualmente o trabalho é desenvolvido por meio do Conselho Municipal da 
Cultura de Paz (Compaz) e da Organização Não Governamental Londrina Pazeando. A solenidade de entrega da 
coletânea ocorreu no auditório da Prefeitura, marcando a abertura oficial da 18° Semana Municipal da Paz de Londrina, 
que teve início no dia 22 de setembro e prosseguirá até 7 de outubro com uma série de ações. 
FOTO: https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/sets/  
[2018] 10° Abraço no Lago FONTE: Folha de Londrina https://www.folhadelondrina.com.br/geral/dez-anos-de-abraco-no-
lago-1015997.html O Compaz (Conselho Municipal da Cultura de Paz) e a ONG Londrina Pazeando realizaram na manhã 
deste domingo (23) a 10ª edição do 'Abraço no Lago', no Lago Igapó 2. O dia ensolarado contribuiu para que muita gente 
participasse da atividade. Antes do abraço, o GDIL (Grupo de Dialogo Inter Religioso de Londrina - Religiões Unidas pela 
Paz) organizou a 4ª Caminhada pela Paz das Religiões, no mesmo local. Logo depois, os grupos foram se posicionando 
no entorno do lago, todos em locais predeterminados pela organização, em clima de muita descontração. 
[2018] 11º Fórum da Paz discutirá “Mídia e Gestão Pública”. Contribuição das Mídias para a construção de uma Cultura 
de Paz. Com o tema “Mídia e Gestão Pública”, o 11º Fórum Estadual de Educação Para Paz será realizado nesta terça-
feira, 25 de setembro, na sala de eventos 683 - auditório do CECA (Centro de Educação, Comunicação e Artes), da UEL. 
Iniciando as 8h30, o evento está programado até as 10h30 e terá como palestrantes três jornalistas: Fábio Cavazotti e 
Silva, Marcelo Frazão e Lucas Pullin. Sob a coordenação do professor de Comunicação da UEL, o jornalista Emerson 
Dias, abre a palestra Fábio Cavazotti, atualmente secretário Municipal de Gestão Pública de Londrina, seguido do 
coordenador de jornalismo da Alma Londrina Radio Web e professor da UNOPAR, Lucas Pullin e do membro voluntário 
da ONG MAE e integrante do TP1, Marcelo Frazão. 
[2018] Pacifistas da Escola MAF de Londrina. Os alunos da Escola MAF, realizaram trabalho de pesquisa de biografias 
de pacifistas e apresentaram na 25° Noite dos Poetas, o 17° Concurso de Poesias e o 16º Concurso de desenho para 
capa do livro. O evento que aconteceu em setembro de 2018 em meio a realização da 18° Semana Municipal da Paz de 
Londrina e Região. O tema Cultura de Paz foi trabalhado pela Escola durante o ano, com todos os alunos. Entre a pesquisa 
de biografias dos Pacifistas Mundiais, houve espaço para a apresentação para os pais, das ações do Organização da 
Sociedade Civil a OSC Londrina Pazeando, e de que a Construção de uma Cultura de Paz deve ser um compromisso 
coletivo, uma vez que a sustentabilidade da Vida no Planeta Terra deverá passar pela transformação da cultura milenar 
da violência, para uma de Paz. VEJA VÍDEO https://www.youtube.com/watch?v=JiMrIy_-jCY&t=30s  
Escola MAF Educação Infantil e Ensino Fundamental/ Rua Jordânia n° 149 Jd Vilas Boas - Londrina Pr 
3341-8239 www.educacionalmaf.com.br  
[2018] Presentes para o dia das crianças?  Venha no 5º Manifesto pela Paz!  Cj. Milton Gaveti – Zona Norte. Estamos 
realizando de 22 de setembro até a 07 de outubro/2018 a 18° “Semana Municipal da Paz” de Londrina, vento que faz parte 
do calendário Municipal da cidade, aprovado pele Lei Municipal nº 8.437/02. Dando prosseguimento à Semana de Paz, no 
dia 06 de outubro/ SÁBADO, 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 Cooper Mudanças, a Associação dos Moradores do Conjunto Milton Gaveti e  com o apoio o Tio Paulão 
Festas e Eventos, realizarão o 5º Manifesto pela Paz e pelo desarmamento infantil. Vamos DESTRUIR as armas de 
brinquedo, a Cooperativa de reciclagem Cooper Mudanças participará, e levara o plástico para reciclagem. Membros do 
Exercito e da Policia Militar foram convidados e vão ajudar a destruir as armas de brinquedos. Também teremos alguns 
brinquedos, pipoca e algodão doce para as crianças, comemorarem seu dia (semana) brincando... pois criança gosta 
mesmo é de brincar! LOCAL: Rua Rafael Lamastra (nº36) esq. com Rua Patagônia. Cj Milton Gaveti Zona Norte 
Veja reportagem 2016 https://www.youtube.com/watch?v=eFBJJCMIn7Y  
[2018] 8° ACAMPAZ - Acampamento pela Cultura de Paz 2018 & 1° COPA DE FUTSAL DA PAZ 
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: 06 e 07 de outubro 2018 Local: EPESMEL Rua Angelina Ricci Vezozzo, 85 - Jardim Olga 
1° COPA DE FUTSAL DA PAZ 
16 e 23 de setembro - Lar Anália Franco das 14: às 18 horas 
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07 de outubro Final na EPESMEL 14: às 18 horas 
Aventureiros, Escoteiros, Desbravadores, Lar Analia Franco, Zona Norte e Cambé 
[2018] Círculo de Construção de Paz de Sensibilização. Curso de Design da UniFil 
Facilitador: Luis Claudio Galhardi / Participantes: Alunos do Curso de Design da UniFil 
Local: UniFil /Data: 26/outubro/2018 sexta/ Hora: das 16h às 18hs (chegar 15:45h) 
Objetivo: Empregar a metodologia circular, instrumental da Justiça Restaurativa com os alunos do CURSO DE DESGIN 
da UniFil em Londrina, em um Círculo de Construção de Paz de Sensibilização que tem como objetivo proporcionar uma 
“vivência” e o conhecimento do Método Key Pranis, que é o método utilizado pela Comitê de Articulação de Práticas 
Restaurativas *Lei Municipal nº 12.467 -06/12/2016. Cria o Programa Municipal de Práticas Restaurativas nas Escolas 
Municipais e dá outras providências. - Art. 1º Fica criado o Programa Municipal de Práticas Restaurativas nas Escolas, 
que tem por finalidade um conjunto articulado de estratégias inspiradas nos princípios da Justiça Restaurativa, abrangendo 
atividades de pedagogia social promotoras da Cultura de Paz e do Diálogo, e implementadas mediante a oferta de serviços 
de melhoria das relações sociais, solução autocompositiva e tratamento de conflitos nas escolas municipais. Manter e 
expandir a parceria do Movimento Pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando e o COMPAZ Conselho Municipal de 
Cultura de Paz com a UniFil-Londrina, no trabalho de Educação para Paz, e Construção de uma Cultura de Paz. 
[2018] Núcleo Londrinense da Sociedade Criacionista Brasileira. Luis Claudio Galhardi, membro do GDI Grupo de Dialogo 
Inter Religioso de Londrina, participou da palestra sobre e lançamento do Livro Teoria do DESIGN INTELIGENTE, 
evidencias científicas no campo das ciências biológicas e da saúde, com Everton Fernando Alves.   
O Núcleo Londrinense da Sociedade Criacionista Brasileira tem o intuito deste grupo é facilitar a comunicação, o registro 
de atividades vivenciadas durante nossas reuniões/estudos, organização de futuras programações, troca de informações 
e dúvidas. Além do compartilhamento de materiais para o nosso aprofundamento e desenvolvimento nos estudos acerca 
da temática Criacionista. E que tudo seja para o nosso desenvolvimento intelectual e principalmente espiritual. (fonte 
https://www.facebook.com/groups/552433158295512/about/  ) 
[2018] Entrega do Prêmio Sesi ODS e Selo Sesi ODS. O Movimento pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando recebe 
o SELO SESI ODS 2018. Nos dias 29 e 30 de outubro de 2018 em Curitiba - Participe do Congresso SESI. O trabalho de 
Construção da Cultura de Paz, está alinhado ao Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, conforme propõe 
a ONU. 
[2018] Conforme solicitação da Marta Gambini fizemos nossa SUGESTÃO para aprimorar o Programa Nota Paraná 
(01/nov/2018). A Rede do 3º Setor de Londrina, formada por Organizações da Sociedade Civil – OSCs, foi proposta pelo 
Programa Impulso, desenvolvido pelo Instituto GRPCOM para o fortalecimento do 3º Setor, no início de 2016. Seu objetivo 
é trabalhar coletivamente para a sustentabilidade das organizações que a compõem. A campanha A Nota Faz o Bem visa 
estimular consumidores do comércio local a pedirem documentos fiscais em benefício das OSCs de Londrina e da região. 
Os documentos fiscais sem CPF, beneficiarão organizações das áreas da Assistência Social, Saúde, Cultura, Esporte e 
Proteção Animal, cadastradas no Programa Nota Paraná, do Governo do Estado do Paraná. Com o apoio da Instituto 
ACIL, ACIL, Instituto GRPCOM e RPC, urnas identificadas serão instaladas nos estabelecimentos comerciais de Londrina, 
para que consumidores sejam estimulados a contribuir. Visando expressar o posicionamento da Rede, a partir de avaliação 
coletiva, com intuito de manifestar a continuidade do Programa Nota Paraná, considerando relevância e os benefícios para 
as OSC, apresentamos abaixo nossas contribuições (publicado no facebook. 
[2018] A Era Digital - Benefícios e Risco. Arma Não é Brinquedo!  Games e outras tecnologias mal utilizadas potencializam 
as violências. Com Cineiva Campoli Paulino Tono, Doutora em Tecnologia, Mestre em Educação e presidente do Instituto 
Tecnologia & Dignidade Humana. Agenda em londrina. Data: 22 novembro de 2018 (quinta-feira) Entrevista Coletiva para 
a imprensa, na sede do Amor Exigente (Av. Rio Branco, 367), às 10:00 horas (contato: Luis Claudio 99996-1283). 
Participará na Entrega do 8° SELO Arma Não é Brinquedo, como convidada do Londrina Pazeando e do COMPAZ 
Conselho Municipal de Cultura de Paz, às 14 horas, na Câmara Municipal. Palestra e Lançamento do Livro VOZES do 
CÁRCERE II - Paz e Prevenção no uso de drogas nos caminhos das assistências educacional e religiosa. A palestra será 
na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Rua Dom Bosco, 55 - Esquina com Av Maringá), às 19:30. Após a palestra, a 
Doutora Cineiva Campoli Paulino Tono fará uma sessão de autógrafos aos interessados. 
[2018] Comerciantes de Londrina recebem selo “Arma não é brinquedo”. Atualmente, mais de 82 lojistas da cidade 
possuem a certificação que identifica os pontos de comércio que não vendem armas de brinquedo. Será realizada no dia 
22 de novembro de 2018, em sessão solene na Câmara Municipal de Londrina, a oitava edição da entrega do selo “Arma 
não é brinquedo”. SELO “Arma não é brinquedo” identifica pontos de comércio como estabelecimentos que não 
comercializam armas de brinquedo e os reconhecem como incentivadores da conscientização e reflexão sobre a 
construção de uma Cultura de Paz na sociedade, como propõe a ONU em 1999. Em vigor desde 2011, o selo tem respaldo 
na Lei Municipal 9.188, criada em 2003, e que propõe a entrega de um SELO, para as loja que NÃO COMERCIALIZAM 
esta mercadoria. Arma de Brinquedos, incluindo aquelas que possuam partes coloridas, atirem água, bolhas de sabão ou 
balas (doces). 
[2018] Justiça Restaurativa em Maringá - Agendas Sincronizadas. 1º seminário de justiça restaurativa de Maringá. Maringá 
da Paz: Vivências e experiências da justiça restaurativa no ambiente escolar. Data: 21/11/2018 – Local: Maringá Auditório 
Darcy Ribeiro. 
[2018] 1° Semana Municipal da Justiça Restaurativa de Londrina Links de Reportagens sobre a 1° Semana Municipal de 
Justiça Restaurativa. RÁDIO CBN 20/nov  https://cbnlondrina.com.br/materias/conselho-municipal-da-cultura-de-paz-
promove-1-semana-de-justica-restaurativa  
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RÁDIO CBN 21/nov https://cbnlondrina.com.br/materias/livro-de-pesquisadoras-paranaenses-da-voz-a-8-mil-presos-de-
todo-o-estado  
Histórico do processo de organização, programação em construção, LINK REDUZIDO >>> http://bit.ly/2R7x1cC  
Lei nº 12.624, de 13 de dezembro de 2017:  Art. 1º Passa a fazer parte do Calendário de Comemorações Oficiais do 
Município de Londrina a Semana da Justiça Restaurativa a ser comemorada anualmente na terceira semana do mês de 
novembro. De 19 a 23 de novembro de 2018. 
[2018] 16ª Pedalada contra as drogas, Luis Galhardi do Londrina Pazeando e participante também do Amor Exigente 
esteve presente neste importante evento de Pedalada Contra as Drogas, que está em seu 16° ANO. No momento do 
sorteio dos brindes o Gervásio Gonzales, organizador do evento, convidou o ativista da cultura de Paz para “puxar” da 
URNA os cupons de brindes. Na oportunidade ele convidou Luis Galhardi para divulgar o trabalho de apoio ás famillias 
que tem adictos, ou que buscam simplesmente "Qualidade de Vida", nas partilhas semanais dos grupos em Londrina. Há 
mais de 30 anos no Brasil e mais de 25 anos em Londrina o AMOR EXIGENTE (organização da sociedade civil OSC) tem 
mais de 1.000 grupos em inúmeras cidades do país, prestando este trabalho fundamental de apoio as famílias e os adictos. 
REUNIÕES SEMANAIS EM LONNDRINA 
Terça-feira às 18h30 na Paróquia Imaculada Conceição, Rua Tupi, 241 
Quarta-feira às 19h30 na Paróquia dos Sagrados Corações, Rua Mato Grosso, 1167 
Quinta-feira às 19h30 na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, Rua Dom Bosco, 55 (Esquina com Av Maringá).\ 
Sede do Amor Exigente - Avenida Rio Branco, 367, fone é 43.3028-1812. 
16ª PEDALADA CONTRA AS DROGAS, Dia 25 de novembro 2018, um domingo, vai rolar uma pedalada bem bacana em 
Londrina. A galera vai promover a 16ª Pedalada Contra as Drogas, que faz parte de um projeto de conscientização sobre 
os malefícios do consumo de drogas. A largada do passeio ciclístico vai ser dada às 9h, na Rua Anna Morena de Mello 
Menezes, 250, em frente ao Colégio Universitário. O percurso vai dar uma volta ao redor do Lago Igapó II até retornar ao 
ponto de partida. Logo depois da Pedalada, a organização do evento vai sortear brindes e bicicleta. Para concorrer, os 
participantes devem doar um 1 Kg de alimento, e ou comprar cupom por R$ 2,00 no próprio local da largada. Cada doação 
dá direito a um cupom do sorteio. 
[2018] O Londrinense Cortella recebendo o Livro Londrina Pazeando 
30/nov/18 por Luis Claudio Galhardi Gestor do Londrina Pazeando 
O filósofo e escritor com Mestrado e Doutorado em Educação, Professor-titular da PUC-SP (1977-2012) é londrinense, e 
em muitas oportunidades em suas palestras, conta suas lembranças importantes vividas aqui em Londrina em sua infância 
e adolescência, e como estes momentos foram importantes para sua formação. Um dos maiores pensadores do Brasil, 
consegue empolgar as pessoas se utilizando em seu discurso, a filosofia. Dono de uma memória fantástica, é capaz de 
citar nomes, datas, interpretar e traduzir ideias dos maiores filósofos e cientistas, de forma que as pessoas mais simples 
possam entender o que ele está dizendo, sem perder a profundidade e a clareza do tema. A facilidade de tratar de inúmeros 
temas e assuntos é algo que impressiona também, e sem polemizar, nos leva a refletir sobre os maiores dilemas da vida 
humana. Eu o vejo como um grande “Embaixador da Paz” de Londrina, pois tratar dos conflitos inerentes aos seres 
humanos, na complexidade da vida moderna, abrindo a “mente” para a diversidade das formas de pensar, contribui muito 
para a construção de uma cultura de paz.  Ou seja, ajudar as pessoas a construírem diálogos internos, para que possam, 
nos momentos de conflito, terem subsídios e dialogarem. Cortella afirmou que quer contribuir com o Movimento Pazeando 
e abriu a possibilidade para uma agenda aqui dois anos, onde poderia vir e se debruçar sobre o tema Sustentabilidade e 
a Construção da Cultura de Paz – Pazear é Possível ! 
 
[2018] Vistoria da Secretaria Estadual de Cultura do Estado do Paraná. A OSC Londrina Pazeando recebeu (11/dez/2018) 
na sede da organização Rua Massahiko Tomita 69, Vila Simões/Centro em Londrina, recebeu a visita do Diretor da 
Secretaria Estadual de Cultura do Estado do Paraná, Jader Alves. Estavam presentes para recebe-lo o Coordenador da 
OSC Wilsonei de Mattos, o Gestor Luis Claudio Galhardi, o Secretário Municipal de Cultura de Londrina Caio Júlio Cesaro, 
a presidente do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina,  Maria Aparecida Prandini Pereira, as 
conselheira Neusa Napo da Caritas, Maria Elena Schwartz UEL/HU , os conselheiros Antonio Carlos Coutinho Federação 
Espirita e Gustavo Henrique Marconi dos Escoteiros, e o voluntario e ativista o Advogado Dr. Paulo Magno. Na 
oportunidade entregamos documento, emitido pela Secretaria Municipal de Cultura sobre o mérito dos trabalhos prestados 
Cultura da Cidade.   
[2018] GDI Grupo de Diálogo Inter Religioso de Londrina, convida GDI de Maringá. Maringá e Londrina - Religiões Unidas 
pela Paz. As cidades vizinhas vão trocar experiências de como tem realizado “O Diálogo Inter Religioso” nas suas 
comunidades. Maringá já tem este movimento há 15 anos, e vem em um grupo de sete pessoas participantes das religiões 
Budista, Candomblé, Católica, Espírita, Evangélica, Muçulmana e Religião de Deus (LBV). Em Londrina o grupo está no 
seu terceiro ano de atividades. O encontro foi aberto e aconteceu na sede da A.M.L Associação Médica de Londrina. 
[2018] Fórum apresenta Manual de Indicadores 2018. Conselheiros do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz 
participaram do evento nesta quinta-feira (13/dez). O Fórum Desenvolve Londrina realiza nesta quinta-feira (13), às 8 
horas, na sede da Associação Médica de Londrina (avenida Henry Prochet) a apresentação da 13ª edição do Manual de 
Indicadores de Desenvolvimento de Londrina 2018, um raio X que demonstra a realidade socioeconômica-cultural do 
município através da obtenção de dados relacionados à educação, saúde, meio ambiente, segurança, cultura, tecnologia 
e economia. E ainda da 7ª edição da Pesquisa de Percepção da População sobre a Cidade de Londrina  (INDICADOES) 
https://www.youtube.com/watch?v=gMJocyfVYK4&t=3s  

https://cbnlondrina.com.br/materias/livro-de-pesquisadoras-paranaenses-da-voz-a-8-mil-presos-de-todo-o-estado
https://cbnlondrina.com.br/materias/livro-de-pesquisadoras-paranaenses-da-voz-a-8-mil-presos-de-todo-o-estado
http://bit.ly/2R7x1cC
https://www.youtube.com/watch?v=gMJocyfVYK4&t=3s
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[2018] Pazeando é convidado pela Associação do Cj. Milton Gaveti, para receber Papai Noel. Parceiro nos eventos de 
Destruição de Armas de Brinquedos e dos Abraço no Lago Norte pela Paz, o Tio Paulão, bombeiro, e presidente da 
Associação de Moradores do Cj Milton Gaveti e seus parceiros, Sorvete Sávio, Rádio Jovem Pan, Refrico, RICTV na Rua. 
O Papai Noel chegou no carro da Policia Militar e escoltado pelo caminhão de bombeiro, e trouxe muito amor e presentes 
para as crianças que aguardavam ansiosas a chegado do bom velhinho. 
[2018] Pazeando foi convidado pelo CAPC Centro de Amor ao Paciente com Câncer de evento no Iate Clube. Projeto 
Caremama oferecerá aulas de remo para pessoas com câncer em Londrina Fonte: Redação Paiquerê 
https://www.paiquere.com.br/projeto-caremama-oferecera-aulas-de-remo-para-pessoas-com-cancer-em-londrina/  
O Caremama em Londrina, em parceria com o Remama em São Paulo e o Canomama em Brasília, lançará, no próximo 
domingo (16), o projeto Caremama. Esse projeto tem como objetivo oferecer aulas de remo para reabilitação de pacientes 
em tratamento de câncer. Os treinos serão realizados três vezes por semana na Raia do Iate Clube de Londrina. Evento: 
Lançamento Projeto Caremama/ Data: 16/12/2018/ Local: Iate Clube de Londrina 
 
 

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

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

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

 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
[2019] Londrina Pazeando e COMPAZ participam do EVENTO:  Painelistas discutem sobre violências e abusos da religião, 
através da utilização fé das pessoas. Meu corpo, minha fé: violências e abusos da religião terá um segundo encontro. 
Agora é em Londrina, no Paraná! “Meu corpo, minha fé”. O que meu corpo tem a dizer sobre a fé? Como meu corpo sente 
essa espiritualidade? Como meu corpo é oprimido pela religiosidade patriarcal? O que é uma fé a partir do corpo?  
http://londrinapazeando.org.br/painelistas-discutem-sobre-violencias-e-abusos-da-religiao-atraves-da-utilizacao-fe-das-
pessoas/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://londrinapazeando.org.br/a-favor-do-desarmamento-da-populacao-brasileira/
http://londrinapazeando.org.br/cantigas-de-rodas-ou-cantigas-de-valor/
http://londrinapazeando.org.br/painelistas-discutem-sobre-violencias-e-abusos-da-religiao-atraves-da-utilizacao-fe-das-pessoas/
http://londrinapazeando.org.br/painelistas-discutem-sobre-violencias-e-abusos-da-religiao-atraves-da-utilizacao-fe-das-pessoas/
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[2019] 6º Abraço pela Paz e Não-Violência com a Mulher. Na abertura de 27ª Semana Municipal da Mulher de Londrina, 
em parceria com o Conselho Municipal de Cultura de Paz – COMPAZ, será realizado o 6º Abraço pela Paz e Não-Violência 
com a Mulher, este abraço já se configura uma tradição em Londrina. O 6º Abraço pela Paz e Não-Violência com a Mulher 
foi realizado dia 08/03/2019 – Sexta-feira às 17:30hs, na praça em frente ao Mercado Guanabara, na Av. Higienópolis 
esquina com rua Valparaíso. http://londrinapazeando.org.br/6o-abraco-pela-paz-e-nao-violencia-com-a-mulher/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Economia Criativa 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

 
 

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

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

 
 

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

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

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

http://projetocrescerarapongas.org.br/sitebm/noticia.php?id=153&fbclid=IwAR28MrrDssz1pV505ooDrYeAnibF9zUG5ooQPuYaYpjCNMUAFhcH9fiCgB4
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Aparecida Freitas de Andrade, o representante da UEL na organização do 11º Abraço, Carlos Eduardo Boni, o Diretor de 
Programas, Projetos e Iniciação Extensionista, professor Paulo Antonio Liboni Filho e a Pró-Reitora da Extensão, Cultura 
e Sociedade da UEL, professora Mara Solange Gomes Deleroza – nessa ordem, na foto abaixo. 
http://londrinapazeando.org.br/compaz-convida-uel-para-11-abraco-no-lago/  
 

  

 
[2019] Meu corpo Minha Fé 2ª edição da Roda de Diálogo – Caminhos para uma nova masculinidade. No dia 27 de julho 
daremos continuidade a 2ª edição da Roda de Diálogo, cujo tema será: Meu Corpo, Minha Fé: caminhos para uma nova 
masculinidade. Esta 2a edição, objetiva continuar as reflexões acerca das violências e abusos da religião tendo como base 
as seguintes questões motivadoras: reflexões sobre uma masculinidade saudável; como os conceitos de masculino 
atingem os territórios religiosos e quais os enfrentamentos, aportes legais; propostas e intervenções necessárias diante 
da temática, sendo que, o evento estará aberto a todas as pessoas interessadas, em especial ao público masculino. 
http://londrinapazeando.org.br/meu-corpo-minha-fe-caminhos-para-uma-nova-masculinidade/  
 
[2019] Queremos convidá-lo(s) a aderir à 2° Marcha Mundial da Paz e da Não-Violência. Trata-se de uma iniciativa 
impulsionada pela organização internacional Mundo Sem Guerras em conjunto com diversas organizações e pessoas 
dispostas a organizar ações e percorrer novamente todo o planeta, para contribuir na construção de um mundo sem 
guerras e sem violência. http://londrinapazeando.org.br/2-marcha-mundial-pela-paz-e-nao-violencia/  
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[2019] 2° Semana da Criança e do Adolescente Enfrentamento às Violências 2° ABRAÇO PELA PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA 
*um em cada escola, nos intervalos das palestras. De 05 até 09 de agosto de 2019. A Lei Municipal n° nº 12.530 de 12 de 
julho de 2017 incluiu no calendário de comemorações oficiais do município de Londrina a Semana da Criança e do 
Adolescente. Assim, visando à conscientização a respeito da importância do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
bem como todos os direitos e deveres por ele estabelecidos, foi formada a Comissão Municipal da I Semana da Criança e 
do Adolescente: enfrentamento às violências. Esta Comissão, por sua vez, desenvolveu um projeto para implementação 
de serviços e palestras de conscientização em diversas áreas, dentre as quais: Profissionalização, Atendimento Jurídico, 
Rede de Proteção, Álcool e Drogas, Bullying e Violências.  “2° Semana da Criança e do Adolescente: enfrentamento às 
violências”. http://londrinapazeando.org.br/2-semana-da-crianca-e-do-adolescente/ Foto Escola Aguilhera. 
 

  
 
[2019] 2° Contribuições das práticas restaurativas no ambiente escolar. Práticas e Justiça Restaurativa. As práticas 
restaurativas são fundamentais para as relações humanas. A expressão “Restaurar” nos remete a “recuperar, consertar, 
pôr em bom estado”. Assim como em qualquer instância social, o ambiente escolar não está livre de tais conflitos. Muitas 
vezes, os conflitos (por motivos banais) são gerados devido ao senso de (in) justiça e essa sensação causa 
descontentamento. Diante disso, é imprescindível a prática do diálogo, onde oportuniza-se o relato do fato ocorrido e gera-
se justiça, pois garante-se a ambas as partes envolvidas o “lugar de fala”, ou seja, oportuniza-se compreender os motivos 
das ações de ambos. Essa prática é oportunizada pelas   práticas restaurativas, que “recuperam” as relações. 
http://londrinapazeando.org.br/praticas-restaurativas-na-escola/  
 
[2019] Inaugurado o Totem TRILHA DA PAZ e o DADO DE CULTURA DE PAZ – Living Peace e Londrina Pazeando/ 
COMPAZ DATA: 28/agosto/2019 LOCAL: Rua Bento Munhoz da Rocha Neto esquina com Av. Higienópolis – Academia 
ao Ar Livre em Londrina Pr. O Totem é uma versão do material didático pedagógico que foi criado pelo Londrina Pazeando, 
para contribuir com a implementação das Práticas Restaurativas nas Escolas/ Prevenção à Violência – Lei nº 12.467, de 
6 de dezembro de 2016 e será integrado ao Projeto Conhecer Londrina, da Secretaria Municipal de Educação. 
http://londrinapazeando.org.br/inauguracao-do-totem-da-paz-2019/  
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[2019] Jessica Gonçalves Pieri, Chefe no NRE Londrina, conhece membros do COMPAZ - Luis Claudio Galhardi 
(Pazeando), Leozita Baggio Vieira (BPW Londrina) e Maria Aparecida Prandini Pereira (Poder Rosa) membros do 
COMPAZ visitaram NRE Nucleio Regional de Londrina. A Reunião foi com a Maria Elena conselheira representante do 
NRE no COMPAZ. Durante a reunião com a conselheira, a Chefe do NRE de Londrina, passou para um breve 
cumprimento, e conhecer o grupo. http://londrinapazeando.org.br/jessica-chefe-no-nre-ld-conhece-membros-do-compaz/  
 
[2019] COMPAZ e Pazeando levarão o Dado de Cultura de Paz no 07/setembro/2019 Desfile Cívico e Pela Paz em 07 
setembro de 2019 http://londrinapazeando.org.br/compaz-e-pazeando-com-dado-de-paz-no-07-set/ Carro a caráter para 
o evento cívico. Banner da 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência. 
 
[2019] Abraço e Grito de Paz no Vale do Rubi. Membros do Movimento pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando e 
COMPAZ, participaram ontem 18 de agosto de 2019 do evento no Vale do Rubi, que entre muitas atividades ( das 8 as 
18h) contou com um ABRAÇO E UM GRITO DE PAZ. VEJA MAIS em https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=59522  site 
pazeando  http://londrinapazeando.org.br/abraco-e-grito-de-paz-no-vale-do-rubi/  
 

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

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

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

 

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

mundial-sem-carro-em-londrina/  

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

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

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

Rangel Bandeira  

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

  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[2019] Este ano receberão 2° Semana Municipal da Justiça Restaurativa de Londrina. Lei nº 12.624, de 13 de dezembro 
de 2017:  Art. 1º Passa a fazer parte do Calendário de Comemorações Oficiais do Município de Londrina a Semana da 
Justiça Restaurativa a ser comemorada anualmente na terceira semana do mês de novembro. 
http://londrinapazeando.org.br/2-semana-da-justica-restaurativa/  
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[2019] Prêmio Sesi ODS 2019 divulga os finalistas. Com recorde de inscrições, Prêmio Sesi ODS 2019 divulga os finalistas 
Neste ano, o Prêmio Sesi ODS teve recorde de inscrições. 386 empresas de todo o Paraná enviaram suas melhores 
práticas para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Para saber se a sua empresa está entre 
os finalistas ou se receberá o Selo Sesi ODS, CLIQUE AQUI. http://portalods.com.br/boas-praticas-e-relatorio-premio-sesi-
ods/ site pazeando http://londrinapazeando.org.br/premio-sesi-ods-2019-divulga-os-finalistas/  
 
[2019] Conselhos Municipais recebem homenagem no 2º Prêmio de Boas Práticas. Quatro projetos serão premiados e 
apresentados em solenidade; a iniciativa é do Observatório de Gestão Pública de Londrina. Será realizada, nesta sexta-
feira (29), às 19h, no auditório do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Valéria Veronesi, a cerimônia do 2º Prêmio 
Boas Práticas nos Conselhos Municipais de Londrina. http://londrinapazeando.org.br/2o-premio-boas-praticas-nos-
conselhos/  

  

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

  

 
[2019] Jogo Trilha da Paz para Pessoas com Deficiência Visual, neste dia 13 dezembro. Olá aGENTES da Construção da 
Cultura de Paz. Nesta Sexta-Feira (13/dez) que é o DIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL, o COMPAZ 
vai participar, junto com outros parceiros, de um evento no calçadão, com programação bem variada. Entre as atividades 
o pessoal do  “Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento as Pessoas com Deficiência Visual” – CAP LONDRINA 
construiu uma “Trilha da Paz” para pessoas com deficiência visual. Estaremos lá das 8 às 17 horas As 16 horas faremos 
um Círculo de Construção de Paz no Calçadão. Venha participar com a gente. http://londrinapazeando.org.br/jogo-trilha-
da-paz-para-deficientes-visuais-neste-dia-13-dezembro/  
 
 

http://portalods.com.br/boas-praticas-e-relatorio-premio-sesi-ods/
http://portalods.com.br/boas-praticas-e-relatorio-premio-sesi-ods/
http://londrinapazeando.org.br/premio-sesi-ods-2019-divulga-os-finalistas/
http://londrinapazeando.org.br/2o-premio-boas-praticas-nos-conselhos/
http://londrinapazeando.org.br/2o-premio-boas-praticas-nos-conselhos/
http://londrinapazeando.org.br/1o-premio-impulso-de-boas-praticas-no-3o-setor/
http://londrinapazeando.org.br/forum-lanca-manual-de-indicadores-2019/
http://londrinapazeando.org.br/forum-lanca-manual-de-indicadores-2019/
http://londrinapazeando.org.br/jogo-trilha-da-paz-para-deficientes-visuais-neste-dia-13-dezembro/
http://londrinapazeando.org.br/jogo-trilha-da-paz-para-deficientes-visuais-neste-dia-13-dezembro/


Balanço Social 2022-2023 
Modelo para Instituições de Ensino, Fundações e Organizações Sociais       pag 71 de 128                                          

 
[2019] GDI Londrina Grupo de Diálogo Inter Religioso. Confraternização e planejamento do GDI. Nesta quinta-feira, 
12/dez/2019, as 19h30 teremos nossa reunião festiva do GDI Grupo de Diálogo Inter Religioso, no encerramento do ano 
de 2019. A confraternização será na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Mormos (Rua Belo Horizonte, 
1.236 – com estacionamento). http://londrinapazeando.org.br/gdi-londrina-grupo-de-dialogo-inter-religioso/  
 

Jogo Trilha da Paz para Pessoas com Deficiência Visual  
 

 
[2019] Blog da Prefeitura de Londrina. Comitiva da 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência visita a Prefeitura de 
Londrina. Recebidos pelo vice-prefeito, João Mendonça, grupo conversou sobre ações e medidas em prol da cultura de 
paz. A 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência está passando por Londrina nesta terça-feira (17). Iniciada na cidade 
de Madrid, em 2 de outubro, quando é comemorado o Dia da Não-Violência, a marcha vai percorrer 15 cidades brasileiras, 
de sete estados diferentes. Como parte do percurso, os ativistas vão conhecer alguns pontos da cidade, acompanhados 
por integrantes do Conselho Municipal da Cultura de Paz (COMPAZ).  http://londrinapazeando.org.br/blog-da-prefeitura-
de-londrina/  
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Em 2020 comemoraremos os 20 ANOS DO MOVIMENTO PELA PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA – LONDRINA PAZEANDO 
http://londrinapazeando.org.br/category/publicacoes/noticias/ 
 

 
*transferido para 2021 devido a pandemia  
 
 

 
Todas as Notícias (atividades) de 2020 http://londrinapazeando.org.br/category/publicacoes/noticias/  
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[2020] O Movimento pela Paz e Não-Violência – Londrina Pazeando participou da campanha União Solidária. Os recursos 
conseguidos foram próximo de R$ 6.000,00 e contribuíram para o Programa do Totem Trilha da Paz, implementado no 
Lago Igapó (veja mais no botão jogos). Também colaboraram na venda das rifas vários dos conselheiros do COMPAZ 
Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina. Luis Galhardi, gestor do Londrina Pazeando, esteve presente neste 
dia 10 de janeiro de 2020 na entrega dos prêmios. http://londrinapazeando.org.br/uniao-solidaria-entregou-premios/  
 

 
 
 
[2020] Diálogo Inter Religioso em Londrina 2020Luís Claudio Galhardi 18 de janeiro de 2020 Diálogo Inter Religioso em 
Londrina 5ª Londrina Religiões Unidas pela Paz e em Prol da Tolerância Religiosa. Aconteceu em vinte e um de janeiro 
de 2020 o “Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa”, proposta pelo Ministério da Justiça e Cidadania – Secretaria 
Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. Em Londrina 1- o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de 
Paz 2- o GDI Londrina Grupo de Diálogo Inter Religioso de Londrina promoveu o evento 5ª Londrina Religiões Unidas pela 
Paz e em Prol da Tolerância Religiosa. http://londrinapazeando.org.br/dialogo-inter-religioso-em-londrina-2020/  
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[2020] O 3° Setor de Londrina será Núcleo do Programa Empreender na ACIL . Neste dia 29 de janeiro a Claudia Pechin 
e Valeria da ACIL estiveram presentes na reunião mensal da REDE DO 3° SETOR DE LONDRINA para explicar como 
funciona o Programa Empreender e a criação de um Núcleo com apoio da ACIL.  Como o terceiro setor, atende vários 
trabalhos sociais, este setor movimenta toda uma economia em nossa cidade, e contribui como um setor ao 
desenvolvimento social e econômico de nossa cidade. Assim ficamos para 18/fev de iniciarmos o processo de 
consolidação do Núcleo do Terceiro Setor, ligados a ACIL. 
http://londrinapazeando.org.br/o-3-setor-de-londrina-sera-nucleo-do-programa-empreender-na-acil/  

 
 
[2020] 7º Abraço pela Paz e Não-Violência com a Mulher 2020 e a 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência (Início 
02/outubro/2019 – Encerramento 08/marco/2020) Na 28ª Semana Municipal da Mulher de Londrina, em parceria com o 
Conselho Municipal de Cultura de Paz COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, será realizado o 7º Abraço pela 
Paz e Não-Violência com a Mulher, este abraço já se configura uma tradição em Londrina. 
http://londrinapazeando.org.br/7o-abraco-pela-paz-e-nao-violencia-com-a-mulher-2020/  
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[2020] Duas solenidades marcam a agenda do Fórum Desenvolve Londrina nesta primeira quinzena de março. A entidade 
lança nesta quinta-feira (12), às 8h, o Caderno de Estudos de 2019, com o tema “Planejamento Estratégico de Cidades – 
Propostas para Londrina”. O evento será no auditório da Unimed Londrina, que fica a avenida Ayrton Senna da Silva,1065 
é aberto ao público. Representantes do Pazeando e do COMPAZ participaram dos eventos. 
http://londrinapazeando.org.br/forum-desenvolve-londrina-recebe-medalha-ouro-verde/  
 

 
 
[2020] Representantes do Pazeando, COMPAZ e GDI participaram do evento junto com várias outras instituições.  Quando 
dizemos que Teologia é coisa de mulher e propomos uma roda de partilha sobre as experiências de fé pública e plurais 
(de cada mulher conforme sua crença) estamos primeiramente reafirmando que o conhecimento teológico ao redor da, ou 
baseado na, experiência humana é de extrema importância e que muitas mulheres tem feito, mesmo sem saber, uma 
Teologia Prática – na prática (ex.: emancipação das mulheres, libertação de opressões e violências, etc)  
http://londrinapazeando.org.br/teologia-e-coisa-de-mulher/  
 

 
 
[2020] PRÉ 3° Semana Municipal da Criança e do Adolescente de Londrina 2020. Cultura de Paz – Prevenção à violência 
para crianças e adolescente é a proposta do Curso FORTIS/PR Veja Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=QOyBQI0QJ1o  
Cineiva Campoli Tono, Educadora, Assessora Técnica do Departamento de Justiça – Secretaria de Estado da Justiça, 
Família e Trabalho do Paraná e Membro-Fundador do Instituto Tecnologia e Dignidade Humana 3° SEMANA MUNICIPAL 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “Enfrentamento às Violências” Lei Municipal 12.530/2017 
http://londrinapazeando.org.br/3-semana-da-crianca-de-londrina-2020/  
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[2020] 12ª Abraço no Lago pela Paz.  http://londrinapazeando.org.br/abraco-no-lago/  Londrina Pazeando sempre 
inovando  https://www.youtube.com/watch?v=hxp1N-YygxY&feature=emb_title  e neste vigésimo ano de sua história, convidou 
amigos de outras Cidades, Estados e Países que vieram a Londrina Abraçar o Lago pela Paz. Recebemos o Jornalista 
Andre Trigueiro, o cantor Nando Cordel e também várias lideranças de Londrina. Tudo de forma bem segura em função 
da pandemia … mas é claro com muito amor e desejo de Paz.  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. link https://bit.ly/3ffLpfe e com uma 
LIVE no horário do abraço https://www.youtube.com/watch?v=G1Q3B7hsNRM&t=1189s  
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[2020] Pré 20° Semana Municipal da Paz de Londrina – Semana da Família e o Dia dos Pais  
http://londrinapazeando.org.br/semana-da-familia-2020/  
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[2020] UM ANO DIFERENCIADO: Iniciamos em 2020 com a Pandemia. Assim todos: empresas, 
governos, pessoas tivemos que nos adequamos e claro contribuir com a segurança de todos nós. 
Assim todos os eventos que são de mobilização e muitos em praças, parques, escolas não puderam 
acontecer. Assim investimos nosso trabalho na produção de LIVEs com conteúdo sobre Educação 
para Paz e Cultura de Paz, sempre refletindo sobre o momento atual de pandemia.  
http://londrinapazeando.org.br/20-semana-municipal-da-paz-de-londrina/   
 
[2020] Comemoração dos 20 anos do Londrina Pazeando VEJA os Depoimentos de “parabéns pelo 
aniversário de 20 anos http://londrinapazeando.org.br/depoimentos/ 
 

  

 

http://londrinapazeando.org.br/20-semana-municipal-da-paz-de-londrina/
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[2020] 04/setembro 20ª Semana da Paz no Paraná – Experiência de Londrina 
WEBINAR ABERTA E GRATUITA 04 de Setembro, 15h30 às 17h00 
Link You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=UrGw4jOjrrM    
**Certificado do webinar pelo CEJUSC Ponta Grossa  
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[2020] 31 eventos -Reuniões do COMPAZ.  
http://londrinapazeando.org.br/toda-quarta-tem-teleconferencia-do-compaz/  
Cada semana teremos um convidado fazendo uma “fala” e depois podemos fazer perguntas e trocar 
ideias sobre o tema exposto. 
VEJA MATÉRIAS JORNALISTICAS DO BLOG DA PREFEITURA DE LONDRINA 
https://blog.londrina.pr.gov.br//?s=COMPAZ  
https://blog.londrina.pr.gov.br/?s=pazeando  

Método: – Objeto da Palavra Virtual 
ESTE É O LINK PARA ENTRAR NA REUNIÃO https://meet.google.com/drs-vdtf-erp  
AGENDA: (estamos trabalhando nos agendamentos) 
CANAL NO YOU TUBE ONDE TODAS ESTÃO DISPONÍVEIS 
https://www.youtube.com/channel/UCdqbjLL7EN8opar4rp1EuVA/videos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://londrinapazeando.org.br/toda-quarta-tem-teleconferencia-do-compaz/
https://blog.londrina.pr.gov.br/?s=COMPAZ
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[2020] História 20 anos Pazeando em Londrina http://londrinapazeando.org.br/historia-20-anos-pazeando-em-londrina/  
São 6 vídeos que estão nesta Play List no You Tube 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/  

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. 
 

 
 
[2020] Membros do COMPAZ como já é tradição participaram do V Fórum em Debate On-line. O 
Londrina Pazeando é membro do Forum desenvolve Londrina.  Com foco em retenção de talentos, 
emprego e renda o Fórum Desenvolve Londrina abre discussão sobre o assunto com a comunidade 
Cinco painelistas participaram deste Seminário abordando o assunto com foco na realidade 
londrinense, apresentando outras realidades, cases e trocando informações com o público. 
 

http://londrinapazeando.org.br/historia-20-anos-pazeando-em-londrina/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnuOS5iWmfyOwnJt9nMBZ9pHqP9cTm-Sl
http://londrinapazeando.org.br/historia-20-anos-pazeando-em-londrina/
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[2020] Grupo a Nota Faz o Bem promove LIVE VIDEO NO YOU TUBE 
https://www.youtube.com/watch?v=pDpKIlOGAmU  Grupo a Nota Faz o Bem promove LIVE 1- Programa 
Nota Paraná, 2-Pandemia, 3- Organizações 4- Sociais, 5- Empresas 6-Desafios e Soluções 
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[2020] 13º Fórum Mídia de Paz “Mídia, Pandemia e Negacionismo” 
evento aberto link para participar meet.google.com/zfi-jqqc-ott  

veja reportagem blog da prefeitura https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=82953 Fórum debate “Mídia, Pandemia 
e Negacionismo” Evento será on-line e vai contar com a presença da assessora de imprensa da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Daniela Klebis 
veja reportagem rádio UEL (clique e escute áudio http://londrinapazeando.org.br/wp-

content/uploads/2020/09/2020_09_22_SET_RADIO_UEL_MIDIA_PANDEMIA_E_NEGACIONISMO.mp3 ) 

* você conhece no site Mídia de Paz ? www.midiadepazparana.org.br  

 

[2020] 3° Semana da Justiça Restaurativa de Londrina Semana Municipal da Justiça Restaurativa de 
Londrina: – Lei nº 12.624, de 13 de dezembro de 2017:  Art. 1º Passa a fazer parte do Calendário de 
Comemorações Oficiais do Município de Londrina a Semana da Justiça Restaurativa a ser 
comemorada anualmente na terceira semana do mês de novembro. 
http://londrinapazeando.org.br/3-semana-da-justica-restaurativa-de-londrina/  
 

 
[2020] 3° Semana da Justiça Restaurativa de Londrina Semana Municipal da Justiça Restaurativa 
de Londrina DESTAQUE Lançamento PROJETO “CORRE EM FAMÍLIA” COmpanheirismo, 
Ressignificação, Respeito e Empatia A ideia do Projeto é trabalhar com as famílias atendidas no 
Conselho Tutelar com Círculos de Diálogos que pudesse fortalece-las  diante de tantas fragilidades 
e proporcionar momentos de escuta ativa com responsáveis e adolescente buscando  ressignificar 
suas vidas. Para execução da Ação CORRE em família são necessários diferentes atores do 
Sistema de Garantia de Direitos https://www.youtube.com/watch?v=gtQb7xIfeec&feature=youtu.be  

 

https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=82953
http://londrinapazeando.org.br/wp-content/uploads/2020/09/2020_09_22_SET_RADIO_UEL_MIDIA_PANDEMIA_E_NEGACIONISMO.mp3
http://londrinapazeando.org.br/wp-content/uploads/2020/09/2020_09_22_SET_RADIO_UEL_MIDIA_PANDEMIA_E_NEGACIONISMO.mp3
http://www.midiadepazparana.org.br/
http://londrinapazeando.org.br/3-semana-da-justica-restaurativa-de-londrina/
https://www.youtube.com/watch?v=gtQb7xIfeec&feature=youtu.be
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[2020] 3° Semana da Justiça Restaurativa de Londrina Semana Municipal da Justiça Restaurativa 
de Londrina DESTAQUE Lançamento do NEP Núcleo de Estuda da Paz 18/Novembro – QUARTA 
MANHÃ Lançamento do NEP – Núcleo de Estudos para Paz de Londrina das 09 às 10:30hs Palestra 
Kelma Universidade do Ceará e das 10:30 às 11 horas Lançamento do NEP – Londrina ESTE É O 
LINK PARA ENTRAR NO EVENTO meet.google.com/drs-vdtf-erp   VEJA PRPOSTA NEP 
LONDRINA NO SITE http://londrinapazeando.org.br/neplondrina/  Organização deste Evento: OSC 
Londrina Pazeando e COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz  VEJA VIDEO  
https://www.youtube.com/watch?v=iqrYQrTwMUs&t=3s  

 

 
 
[2020] Londrina Pazeando recebe o SELO ODS 2020 - Nome da prática: 20 ANOS PAZEANDO – 
Geração de conteúdo para plataforma virtual, o sexta ano consecutivos que o Movimento pela Paz e 
Não-Violência é reconhecido e recebe o SELO. O Congresso Sesi ODS em sua 5° traz discussões 
sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e é totalmente virtual, on-line e gratuito 
http://portalods.com.br/eventos/congresso-sesi-ods-2020/  
 

 
 
 

http://londrinapazeando.org.br/neplondrina/
https://www.youtube.com/watch?v=iqrYQrTwMUs&t=3s
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[2020] Lançamento do 18° Livro Pazeando 2020 - 09 de dezembro – 10 hs Com a entrega da 18ª 
edição do livro Londrina Pazeando, a Cultura de Paz em Londrina ganha – publicamente – mais uma 
ação de integração e envolvimento de toda a comunidade londrinense nos 20 ANOS PAZEANDO. 
Inúmeras atividades que podem ser vistas em detalhes em http://londrinapazeando.org.br/lancamento-do-18-livro-

pazeando-2020/   , se integram e complementam no sentido do viver com mais qualidade quando se tem 
a ideia de que a paz é possível.  

 

 
[2020] Cada vez mais espaço para o diálogo.  Em entrevista para a Folha de Londrina, a juíza 
Claudia Catafesta destaca o Projeto Corre em Família. A matéria está no encarte sobre os 86 anos da 
querida Londrina. (DEZ 2020) “O que eu espero para Londrina é que a cultura de paz tenha cada vez 
mais espaço e que o diálogo seja uma importante ferramenta na solução dos conflitos. No meio da 
pandemia demos início ao projeto Corre em família. A palavra ‘corre’ significa companheirismo, 
ressignificação, respeito e empatia. É uma iniciativa do Conselho Tutelar com o apoio de vários 
representantes da sociedade civil. As famílias que procuram o conselho por vezes trazem angústias 
e situações que precisam de apoio para garantia da proteção social a crianças e adolescentes. Com 
a ajuda de facilitadores, os diálogos e círculos restaurativos buscam soluções para essas questões. 
Muitas vezes o poder público parte de um olhar de que o estado é que sabe o que é melhor para a 
comunidade, mas é a comunidade que precisa ser ouvida.” – Claudia Catafesta, juíza da Vara de 
Adolescentes em Conflito com a Lei em Londrina e facilitadora da Justiça Restaurativa. 
VEJA O LINK DO ENCARTE DA FOLHA DE LONDRINA https://folhadelondrina-1.atavist.com/londrina-86-anos  

 
 
 
 

http://londrinapazeando.org.br/lancamento-do-18-livro-pazeando-2020/
http://londrinapazeando.org.br/lancamento-do-18-livro-pazeando-2020/
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[2020] Natal sem armas de brinquedos em Londrina - O Londrina Pazeando recebeu cerca de 40 
armas de brinquedo da “Campanha do Brinquedo do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, RPC e 
Instituto GRPCOM”. Veja abaixo, nesta matéria como foi a campanha deste ano do Paraná. Em 
Londrina o SESC fez a triagem dos brinquedos doados e os que estavam “inapropriados” para o uso 
e doação para crianças, foram descartados e ou reciclados. Dentre destes critérios estavam todas 
estas 40 “armas de brinquedo” (inapropriados), porque arma não é brinquedo, e assim não deve ser 
entregue para crianças. As armas foram doadas a OSC Londrina Pazeando e o COMPAZ Conselho 
Municipal de Cultura de Paz de Londrina, que realiza anualmente a destruição destes “brinquedos” 
em praça pública de forma pedagógica, visando desincentivar a utilização destes objetos por crianças.  
Educar para Paz, este é o nosso jeito de mudar o Mundo afirmou Luis Galhardi ao receber do Rodrigo 
do SESC os objetos. http://londrinapazeando.org.br/natal-sem-armas-de-brinquedos-em-londrina/  
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[2020] Lei nº 13.120, de 10 de 
setembro de 2020 súmula: Estabelece 
diretrizes e normativas do Conselho 
Municipal da Cultura da Paz – Compaz 
-Ld. a câmara municipal de londrina, 
estado do paraná, aprovou e eu, 
prefeito do município sanciono a 
seguinte l e i : capitulo i 
Da criação e das atribuições 
Art.1º Fica criado o Conselho Municipal 
da Cultura de Paz - Compaz-Ld, que 
tem por finalidade a promoção da 
cultura e educação para a paz, 
buscando promover a paz em todas as 
suas dimensões, individual, coletiva, 
social e ambiental, sendo 
transpartidário, transreligioso e 
transdisciplinar, e organizar a Semana 
Municipal da Cultura de Paz e a 

Semana Municipal da Justiça Restaurativa. Parágrafo único. O Compaz – Ld ficará vinculado à 
Secretaria Municipal de Educação. 
 
[2020] Negociamos com a Prefeitura e Câmara Municipal devido a Pandemia a entrega do 10° SELO 
arma não é brinquedo para o início de 2021, e a manutenção da Lei no que tange a entrega dos 
SELOs para os lojistas. http://londrinapazeando.org.br/leis/  
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[2020] Venda de Rifas para levantamento de recursos financeiros para OSC Pazeando 

https://entidades.campanhauniaosolidaria.com.br/pesquisa/entidades/87   
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Todas as Notícias (atividades) de 2021 http://londrinapazeando.org.br/category/publicacoes/noticias/ 
 
[2021] 21 de janeiro - 6ª Londrina Religiões Unidas pela Paz e em Prol da Tolerância Religiosa. 
Pela Liberdade Religiosa. Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa”, proposta pelo 
Ministério da Justiça e Cidadania - Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade 
Racial. http://londrinapazeando.org.br/6a-londrina-religioes-unidas-pela-paz/   

 

 
[2021] 3° Mostra Cultural Bandeira da Paz 2021 Dia Internacional da Bandeira da Paz Promover a 
Paz pessoal, social e planetária através da Arte, essa é a nossa missão. Incentivar, valorizar, 
compartilhar, inspirar e aprimorar: sempre!!! Bandeira da Paz criada por Nicholas Roerich: “Onde há 
Cultura há paz, onde há paz, há Cultura” 25 de julho, 3° Mostra Cultural Bandeira da Paz 2021 e Dia 
Internacional da Bandeira da Paz http://londrinapazeando.org.br/3-mostra-cultural-bandeira-da-paz-2021/  

 

 

http://londrinapazeando.org.br/category/publicacoes/noticias/
http://londrinapazeando.org.br/6a-londrina-religioes-unidas-pela-paz/
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[2021] Círculo Restaurativo de Acolhimento no COMPAZ http://londrinapazeando.org.br/circulo-restaurativo-de-

acolhimento-no-compaz/  

 
 
[2021] MacroPlan faz oficina de trabalho com COMPAZ. O processo de elaboração do MasterPlan 
Londrina 2040 abriu a possibilidade de realizarmos oficinas de trabalho com a empresa Macroplan 
para contribuirmos com o futuro da cidade. A nossa oficina será no dia 21/04, das 09:00 às 10:30. 
Além de uma breve contextualização sobre o projeto, a pauta principal da oficina tratará de dois 
assuntos: http://londrinapazeando.org.br/macroplan-faz-oficina-de-trabalho-com-compaz/  

 
 
[2021] Faça Bonito!  – Não ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescente. A campanha 
anual visa conscientizar que todos devemos cuidar uns dos outros e principalmente das crianças e 
adolescentes desta triste mazela humana. http://londrinapazeando.org.br/faca-bonito-nao-ao-abuso-e-exploracao-

sexual-de-criancas-e-adolescente/  
 
 

http://londrinapazeando.org.br/circulo-restaurativo-de-acolhimento-no-compaz/
http://londrinapazeando.org.br/circulo-restaurativo-de-acolhimento-no-compaz/
http://londrinapazeando.org.br/macroplan-faz-oficina-de-trabalho-com-compaz/
http://londrinapazeando.org.br/faca-bonito-nao-ao-abuso-e-exploracao-sexual-de-criancas-e-adolescente/
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[2021] 20 anos do Imagens e Vozes de Esperança (IVE) no Brasil -O que você compartilha? 
Somos todos mídia. Portanto, somos responsáveis por tudo aquilo que divulgamos em nossos 
canais sociais e também pelo impacto desses conteúdos na vida das pessoas.Temos esse poder! 
Então como achar o jeito de conciliar, mediar, abrir caminhos para além dos conflitos que povoam as 
conversas públicas? https://www.midiadepazparana.org.br/2021/05/15/20-anos-do-imagens-e-vozes-de-esperanca-ive-no-brasil/  

 
 
[2021] Instituto Mundo Melhor assina convênio com CEJUSC Londrina  -Mais de 150 Cursos on-line 
gratuitos para Londrina e Região. Um convênio assinado entre o CEJUSC Londrina com o Instituto 
Mundo Melhor, que oportunizará a realização de mais de 150 cursos online gratuitos, com 
certificação, pelos usuários de qualquer Serviço ou Entidade da rede intersetorial, Varas judiciárias e 
Juizados Especiais de Londrina e região, e se estenderá para os gestores e trabalhadores das OSC 
Organizações da Sociedade Civil (ONGs)  do 3° Setor. http://londrinapazeando.org.br/instituto-mundo-melhor-assina-

convenio-com-cejusc-londrina/ 

 

 
 

https://www.midiadepazparana.org.br/2021/05/15/20-anos-do-imagens-e-vozes-de-esperanca-ive-no-brasil/
http://londrinapazeando.org.br/instituto-mundo-melhor-assina-convenio-com-cejusc-londrina/
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[2021] Curso Virtual Aprender a Educar para a Paz. aulas gravadas e publicada no you tube em 
2021 (de 06 de maço até 25 de setembro) Instrumental para Capacitação de Educadores em 
Educação para a Paz Educar para Paz: – Esse é o Nosso Jeito de Mudar o Mundo! 
http://londrinapazeando.org.br/curso-virtual-aprender-a-educar-para-a-paz/  
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[2021] Gratidão a RICTV e ao reciclador Valter Chagas e sua filha Camille que vendo a reportagem 
ligaram para TV e entregaram o Dado da Paz que foi encontrado por ele em Ibiporã. Quando filha 
viu o Dado da Paz reconheceu o artefato e falou com seu pai que logo tomou a decisão de devolver 
para o Londrina Pazeando. MUITO OBRIGADO a vocês. 
 http://londrinapazeando.org.br/atraves-da-reportagem-da-rictv-o-dado-da-paz-do-pazeando-foi-encontrado/  
 

 
 
[2021] Marcha Latino-Americana pela Não-Violência Multiétnica e Pluricultural. 20/ julho Publicação 
no Site do Londrina Pazeando e sua adesão a Marcha Latino-Americana pela Não-Violência 
Multiétnica e Pluricultural. 06/agosto Publicação nas Redes Sociais do Londrina Pazeando sobre o 
Dia de Manifestações pelo Desarmamento Nuclear em memória de Hiroshima e Nagasaki 
http://londrinapazeando.org.br/marcha-latino-americana-pela-nao-violencia-2021/  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://londrinapazeando.org.br/atraves-da-reportagem-da-rictv-o-dado-da-paz-do-pazeando-foi-encontrado/
http://londrinapazeando.org.br/marcha-latino-americana-pela-nao-violencia-2021/


Balanço Social 2022-2023 
Modelo para Instituições de Ensino, Fundações e Organizações Sociais       pag 95 de 128                                          

 

 
[2021] 21° Semana Municipal de Cultura de Paz de Londrina e Região 
de 18 setembro a 09 de outubro de 2021 
SÁBADO 18/set ABERTURA/Local: Lago Igapó Academia ao Ar Livre 
Reinauguração do Totem Dado da Paz no Igapó 
Pré-lançamento da 19° Edição do Livro Londrina Pazeando 
Lançamento da Marcha Latino-Americana pela Não-Violência Multiétnica e Pluricultural 
Lançamento do FILTRO DO INSTAGRAM Londrina Pazeando  
http://londrinapazeando.org.br/21-semana-municipal-da-paz-de-londrina/  

 
[2021] Inédito Londrina ganha o primeiro e segundo lugar em Prêmio Nacional do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), anunciada pelo ministro Luiz Fux. Prêmio veio na categoria poder público 
1° Clube de Leitura: práticas de leitura e ação reflexiva com adolescentes privados de liberdade. 
2° Se liga RAPaz – O RAP ao “pé da letra” enquanto instrumento de reflexão e voz aos adolescentes 
privados de liberdade. http://londrinapazeando.org.br/inedito-londrina-ganha-o-primeiro-e-segundo-lugar-em-premio-nacional/  
 

 

 
 

http://londrinapazeando.org.br/21-semana-municipal-da-paz-de-londrina/
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[2021] Rádio CBN Entrevista. O jornalista Gelson Negrão trás o tema Educação para Cultura de Paz 
Entrevista do Luis Galhardi do Pazeando  
http://londrinapazeando.org.br/radio-cbn-entrevista-o-jornalista-gelson-negrao-tras-o-tema-educacao-para-cultura-de-paz/  
 

 
 
[2021] Construindo Comunidades Escolares Restaurativas 
O mais vigoroso movimento internacional de educação para a paz, aprendizagem socioemocional e 
resolução de conflitos em ambientes escolares! Formações e conteúdos gratuitos. Estamos aqui 
para proporcionar gratuitamente o seu  primeiro contato ou o aprofundamento que você precisa com 
a Justiça Restaurativa e os Círculos de Construção de Paz. Através de Formações, abertas ou 
dirigidas a instituições parceiras, e Conteúdos sobre a metodologia dos Círculos de Construção de 
Paz nas Escolas. http://londrinapazeando.org.br/construindo-comunidades-escolares-restaurativas/  
 

 
 
 

http://londrinapazeando.org.br/radio-cbn-entrevista-o-jornalista-gelson-negrao-tras-o-tema-educacao-para-cultura-de-paz/
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[2021] Práticas Restaurativas nas Escolas de Londrina. Educação para Paz – Inclusão, 
Desenvolvimento Humano e Afetividade (agosto/2021). PROGRAMA VIDA: - O Programa V.I.D.A 
Valores  Inclusão Desenvolvimento humano Afetividade, foi implantado na Rede Municipal de 
Educação de Londrina, para que possamos contribuir ainda mais com a formação humanizada de 
nossas crianças e servidores. http://londrinapazeando.org.br/praticas-restaurativas-nas-escolas-de-londrina/  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2021] Família Dinossauro Ajuda a Destruir Armas. 8º Manifesto Pela Paz e Pelo Desarmamento 
Infantil. Foi realizado neste ano em frente a Loja do MÓVEIS BRASÍLIA  da Av Saul Elkind, no dia 07 
de outubro de 2021, das 09 às 12 horas, o ato educacional 8º Manifesto Pela Paz e Pelo 
Desarmamento Infantil, como todos os anos o Londrina Pazeando e o COMPAZ Conselho Municipal 
de Cultura de Paz realizam. http://londrinapazeando.org.br/familia-dinossauro-ajuda-a-destruir-armas/  

 

 

 
 

http://londrinapazeando.org.br/praticas-restaurativas-nas-escolas-de-londrina/
http://londrinapazeando.org.br/familia-dinossauro-ajuda-a-destruir-armas/
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[2021] 5° Fórum em debate online – pertencimento e identidade para engajamento. O Londrina 
Pazeando é membro do Fórum Desenvolve Londrina há mais de 15 anos. Quatro painelistas 
participarão deste Seminário abordando o assunto com foco no conceito de pertencimento, em 
ações de engajamento do londrinense ao longo da história de Londrina, apresentando cases e 
trocando informações com o público. http://londrinapazeando.org.br/5-forum-em-debate-online-pertencimento-e-identidade-para-

engajamento/  

 
[2021] 4° Semana Municipal de Justiça Restaurativa de Londrina, com uma programação extensa e 
construída por vários grupos de diversos serviços públicos e associações de Londrina a quarta 
semana foi um sucesso. http://londrinapazeando.org.br/4-semana-municipal-de-justica-restaurativa-de-londrina/  

 

 
 
 
 

http://londrinapazeando.org.br/5-forum-em-debate-online-pertencimento-e-identidade-para-engajamento/
http://londrinapazeando.org.br/5-forum-em-debate-online-pertencimento-e-identidade-para-engajamento/
http://londrinapazeando.org.br/4-semana-municipal-de-justica-restaurativa-de-londrina/
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[2021] Livro Pazeando 2021 foi lançado no Londrina Mais. DESCRIÇÃO DO LIVRO – “Em 2040, a 
Londrina que queremos é – LONDRINA CIDADE DA PAZ”.  Como estou contribuindo para isto? O 
livro  Pazeando 2021 é a contribuição do Movimento de Educação para Paz para com os trabalhos 
de  Planejamento Estratégico de Londrina. O MasterPlan.  
http://londrinapazeando.org.br/livro-pazeando-2021-sera-lancado-no-londrina-mais/  

  

 
 
[2021] Em 2021 um ano do Programa CORRE em Família. COmpanheirismo, Ressignificação, 
Respeito e Empatia. O Programa trabalha com as famílias atendidas no Conselho Tutelar. Utilizando 
a metodologia doas círculos de diálogos, proporciona momentos de reflexão em comunidade, 
acolhendo e fortalecendo as famílias, diante de tantas fragilidades vivenciadas. 
http://londrinapazeando.org.br/em-2021-um-ano-do-programa-corre-em-familia/  
 

 

 

http://londrinapazeando.org.br/livro-pazeando-2021-sera-lancado-no-londrina-mais/
http://londrinapazeando.org.br/em-2021-um-ano-do-programa-corre-em-familia/
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[2021] Londrina Pazeando recebe o SELO SESI ODS 2021. Neste dia 25/novembro a OSC Londrina 
Pazeando recebeu o SELO SESI ODS apresentando o  Curso Virtual Aprender a Educar para a Paz 
2021 na categoria Organização da Sociedade Civil. Participamos do congresso e apresentamos 
nossa proposta nas salas virtuais abertas para troca de informações e conhecimento.   
http://londrinapazeando.org.br/londrina-pazeando-recebe-o-selo-sesi-ods-2021/  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2021] O Programa Ver Mais Kids completa um ano. Apresentado pelo Luiz Gustavo Brito Marchioli 
seu nome artístico é  Gugu Marchioli. Filho da Shirley Marchioli que além de mãe é editora/produtora 
do programa de grande sucesso na TV aberta de Londrina. A Shirley é conselheira do COMPAZ 
Conselho Municipal de Londrina e o Gugu é Embaixador da Paz, um dos programas do Movimento 
pela Paz e Não-Violência de Londrina.  http://londrinapazeando.org.br/programa-ver-mais-kids-comemora-um-ano-em-2021/ 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://londrinapazeando.org.br/londrina-pazeando-recebe-o-selo-sesi-ods-2021/
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[2021] Ajude a revitalizar o Totem da Paz no Igapó. Trocamos a estrutura metálica que suporta o 
Dado da Paz (o cubo de chapa de aço foi encontrado) a fim de dificultar novas investidas de furtos e 
também re-adesivar ele, uma vez os adesivos foram danificados. Fizemos com o outro Dado da Paz 
do Living Peace no local também. Participamos da Rifa do SICREDI - Uniao Solidária.  
http://londrinapazeando.org.br/ajude-a-revitalizar-o-totem-da-paz-no-igapo/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2021] Doe suas Notas sem o CPF para Londrina Pazeando. Como participar. Os documentos 
fiscais emitidos sem CPF, poderão ser depositados nas urnas identificadas, posteriormente serão 
coletados pelas organizações que participam da Campanha para lançamento no sistema do 
Programa Nota Paraná. http://londrinapazeando.org.br/doe-sua-notas-sem-o-cpf-para-londrina-pazeando/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://londrinapazeando.org.br/ajude-a-revitalizar-o-totem-da-paz-no-igapo/
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Todas as Notícias (atividades) de 2022 http://londrinapazeando.org.br/category/publicacoes/noticias/ 

 
[2022] 7ª Londrina Religiões Unidas pela Paz e em Prol da Tolerância Religiosa. O dia vinte e um de 
janeiro, marca o “Dia Mundial da Religião”, proposto pela Assembleia Espiritual Nacional (1949), 
promovida pelos Bahá’ís, religião fundada por Bahá’u’lláh, na região da Pérsia, com o objetivo de 
promover o diálogo inter-religioso, a tolerância e o respeito.  
http://londrinapazeando.org.br/7a-londrina-religioes-unidas-pela-paz-e-em-prol-da-tolerancia-religiosa/  
 

 

 
[2022] 10 Anos de Living Peace Internacional, parceiro do Londrina Pazeando Londrina é uma das 
cidades parceiras do Living Peace através do Jogo Trilha da Paz e Dado da Paz, produzidos pelo 
Londrina Pazeando e COMPAZ que fica no Lago Igapó - veja mais http://londrinapazeando.org.br/10-anos-

de-living-peace-internacional-parceiro-do-londrina-pazeando/  
 
(Internacional – Este horário do Post é da Itália) horário no Brasil 05/fev/SÁBADO das 10:30 às 12:00 h) 
 
O Living Peace está em 176 países e tem o reconhecimento da ONU. 
 
O Londrina Pazeando lançou agora em janeiro de 2022 o Jogo Trilha da Paz e Dado da Cultura de Paz EM VERSÃO 
PARA O INGLÊS ON-LINE, a fim de aumentar as oportunidades de outras pessoas poderem jogar a Trilha da Paz, e 
conhecer ainda mais as ações em prol da Cultura de Paz realizadas em Londrina. 

http://londrinapazeando.org.br/category/publicacoes/noticias/
http://londrinapazeando.org.br/7a-londrina-religioes-unidas-pela-paz-e-em-prol-da-tolerancia-religiosa/
http://londrinapazeando.org.br/10-anos-de-living-peace-internacional-parceiro-do-londrina-pazeando/
http://londrinapazeando.org.br/10-anos-de-living-peace-internacional-parceiro-do-londrina-pazeando/
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[2022] Jogo Trilha da Paz e Dado da Cultura de Paz tem versão em inglês on-line 

http://londrinapazeando.org.br/jogo-trilha-da-paz-e-dado-da-cultura-de-paz-tem-versao-em-ingles-on-line/  

 
veja notícia no blog da prefeitura https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=119183  
 
Compaz lança versão em inglês de seu jogo on-line 
O jogo “Trilha da Paz” agora conta com opção traduzida no site do Londrina Pazeando, a fim de 
divulgar o trabalho do movimento de forma interativa e em âmbito internacional 

 
 

http://londrinapazeando.org.br/jogo-trilha-da-paz-e-dado-da-cultura-de-paz-tem-versao-em-ingles-on-line/
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[2022] Inovação em Segurança Pública, pela Polícia Militar em Londrina 
http://londrinapazeando.org.br/inovacao-em-seguranca-publica-pela-policia-militar-em-londrina/  
VEJAM a Reportagem da TV Tarobá de Londrina que traz o Major Tordoro falando sobre 
SEGURANÇA PÚBLICA. Ideias inovadoras para segurança pública em curso, com resultados e 
dados. 
 
Engajamento e Pertencimento da Polícia Militar em Londrina 
Policiamento de proximidade com a comunidade 
Inovação na comunicação com as pessoas e comunidade, usando as Redes Sociais 
Polícia Militar aberta ao Diálogo, visando diminuir a criminalidade e a violência. 
 

 
 
[2022] http://londrinapazeando.org.br/iv-mostra-cultural-internacional-bandeira-da-paz-2022/   

DATA:  25 de julho de 2022- SEGUNDA 
HORA: 19:30 às 21:30 
Local: Auditório do Centro de Pastoral, Rua Dom Bosco, nº 145 
EVENTO: IV Mostra Cultural Internacional Bandeira da Paz 
PROGRAMAÇÃO – Apresentações: 
– Coral Unicanto, 
– Cacique Paikan, 
– Grupo Hikari, 
– Tinho Lemos e 
– Duo de Canto e Piano 

http://londrinapazeando.org.br/inovacao-em-seguranca-publica-pela-policia-militar-em-londrina/
http://londrinapazeando.org.br/iv-mostra-cultural-internacional-bandeira-da-paz-2022/
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[2022] http://londrinapazeando.org.br/onde-comprar-e-o-jogo-trilha-da-paz-em-londrina/  
Onde comprar Livros e o Jogo Trilha da Paz em Londrina 
Olá, aGENTES da Construção, da Cultura de Paz. Estamos no Espaço CoopConecta do SICREDI. 
Temos lá para vender os Livros, Jogo Trilha Dado da Paz. Divulguem para seus contatos. 
Espaço CoopConecta do SICREDI na Avenida Ayrton Senna número 555 
 

 
 

[2022] http://londrinapazeando.org.br/metodo-da-justica-restaurativa-na-construcao-da-cultura-de-paz/  

Método da Justiça Restaurativa na Construção da Cultura de Paz 
*** Veja abaixo também neste post (Relatório da Fundaçao Lemann – Londrina é referência) 
Método da Justiça Restaurativa na Construção da Cultura de Paz. Mais uma notícia maravilhosa, em meio a tantas 
dificuldades na atualidade, foi publicada no Blog da Prefeitura de Londrina. É a materialização do trabalho 
(método/filosofia de vida) da Justiça Restaurativa na Construção de Cultura de Paz no dia a dia. É a Educação para Paz 
em curso em Londrina. O trabalho das professoras mediadoras e o Programa V.I.D.A. articulando todo o processo de 
gestão da Secretaria Municipal de Educação, nos possibilita colher estes frutos divinos. 

 

 

http://londrinapazeando.org.br/onde-comprar-e-o-jogo-trilha-da-paz-em-londrina/
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[2022] Caravana da Cultura de Paz para Apucarana 
http://londrinapazeando.org.br/caravana-da-cultura-de-paz-para-apucarana/  
Os conselheiros do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina, Luis Galhardi, 
Cidinha, Silvia e Gustavo forma nesta quinta 24/fev/22 a Apucarana, participar I Seminário Regional 
Pedagogia da Pandemia: A importância do trabalho em Rede, promovida pelo NRE Núcleo Regional 
de Educação de Apucarana. 
 

 
 
[2022] Ações em prol dos ODS/Agenda 2030 em Londrina e Região. 
http://londrinapazeando.org.br/acoes-em-prol-dos-ods-agenda-2030-em-londrina-e-regiao/  
NEP Londrina – Núcleo de Estudos para a Paz realiza pesquisa as instituições e empresas que 
realizam ações em prol dos ODS/Agenda 2030 em Londrina e Região. 
PESQUISA SOBRE A ADESÃO AOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
(ODS) 
Tempo estimado que levará para responder a esta pesquisa: 3 minutos 
Vamos trabalhar a divulgação e coleta de dados até 30/abril/2022 

 
[2022] Assunto:  Entrega do 10° SELO ARMA NÃO É BRINQUEDO pela Câmara Municipal de 
Londrina e a Prefeitura http://londrinapazeando.org.br/10-entrega-do-selo-arma-nao-e-brinquedo/  

 
DATA: 10 março de 2022 HORA: 14h45 LOCAL: Câmara Municipal 
1-) Cada lojista poderá ir presencialmente receber o seu SELO, no plenário. 
2-) Se tiver acompanhante e ou algum convidado poderá ir e ficar nas galerias da Câmara. 
3-) O cerimonial da Câmara está entrando em contato por fone com as lojas que solicitaram o SELO, 
e estão habilitadas para receber este selo. 
4-) Nós do Londrina Pazeando e do COMPAZ estamos ajudando na divulgação para a comunidade 
de Londrina do evento, que devido a pandemia não pode acontecer nos 2 últimos anos. 

http://londrinapazeando.org.br/caravana-da-cultura-de-paz-para-apucarana/
http://londrinapazeando.org.br/acoes-em-prol-dos-ods-agenda-2030-em-londrina-e-regiao/
http://londrinapazeando.org.br/10-entrega-do-selo-arma-nao-e-brinquedo/
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[2022] Luminárea Londrina: Show Terapêutico com Di Marquê  
http://londrinapazeando.org.br/luminarea-londrina-show-terapeutico-com-di-marque/  
Show Terapêutico com Di Marquê, as 19h30. Sons para aliviar a alma e alegrar o coração nesses 
tempos densos e tensos que pedem para você fortalecer sua paz e sua alegria para atravessar 
melhor esse período! Local: Luminárea Londrina – Conteúdos e atividades para uma vida com mais 
Atenção Plena, Consciência e Presença! Escola na Rua Julio Cesar Ribeiro, 213, Londrina, PR, 
Brazil luminarea.brasil@gmail.com  fone/whatsapp (43) 9991-7003 
 

 
[2022] O Jogo Trilha Dado da Paz está na ExpoLondrina 2022. O jogo que tem 3 versões; impressa, 
fisica e on-line. O objetivo deste material é simbolizar todos os esforços e ações que o Movimento 
pela Paz e Não-Violência, Londrina Pazeando, o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz e 
o Movimento em prol da Justiça Restaurativa, que tem sido realizado em Londrina. Estes esforços 
estão materializados em forma de um jogo, ou seja, material lúdico. O Totem Dado da Paz na versão 
física do jogo está no Igapó, e é o mais novo ponto turístico de Londrina. Na ExpoLondrina 2022 foi 
levada a versão Banner/Dado da Paz, e que está localizado próximo ao Jogo de Xadrez, ao 
Balanços e à PM Polícia Militar no parque. VENHA CONHECER O JOGO tirar sua foto com seus 
amigos e familiares. http://londrinapazeando.org.br/pazeando-esta-na-expolondrina-2022/  

http://londrinapazeando.org.br/luminarea-londrina-show-terapeutico-com-di-marque/
mailto:luminarea.brasil@gmail.com
http://londrinapazeando.org.br/pazeando-esta-na-expolondrina-2022/
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[2022] Nesta sexta 08/abril/2022 Pesquisadores do Nucleo de Estudos para a Paz/Londrina, estarão 
no calçadão coletando dados para a PESQUISA ODS e AGENDA 2030, com uma força tarefa 
composta por membros do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, do Londrina Pazeando 
e de Universidades que compõe o NEP, a partir das 14 horas em frente ao Banco do Brasil (ponto 
de partida) para conversar com os empresários londrinenses sobre a importância da adesão aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. http://londrinapazeando.org.br/adesao-aos-objetivos-de-
desenvolvimento-sustentavel/  

 
   
 
[2022] Entrega do Prêmio Nota Paraná 
hoje em Cambé. Organizações do Terceiro 
setor de Cambé receberam prêmios do 
Nota Parana, hoje 08 de abril de 2022. 
Também foi premiada uma moradora de 
Cambé que ganhou R$ 1 milhão. Nota sem 
CPF Faz o Bem! O grupo A “Nota Faz o 
Bem” foi criado com o propósito de unir 
forças para coletar notas fiscais nos pontos 
de venda parceiros – e inseri-los no 
programa Nota Paraná, – que repassa um 
percentual do imposto estadual para as 
OSCs de Londrina! 
http://londrinapazeando.org.br/entrega-do-premio-nota-
parana-hoje-em-cambe/  
 
 
 
 

http://londrinapazeando.org.br/adesao-aos-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/
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http://londrinapazeando.org.br/entrega-do-premio-nota-parana-hoje-em-cambe/


Balanço Social 2022-2023 
Modelo para Instituições de Ensino, Fundações e Organizações Sociais       pag 109 de 128                                          

 

 
 

[2022] Londrina ganha em 2022 mais um 
primeiro lugar do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). Prêmio Prioridade Absoluta: Na 
categoria Juiz, venceu a magistrada Cláudia 
Catafesta, da Vara de Adolescentes em 
Conflito com a Lei de Londrina/PR, que 
desenvolve o projeto “CORRE em Família”, 
lançado em 2020. A ação utiliza círculos de 
diálogo da Justiça Restaurativa, ajudando 
famílias em situação de desproteção social.  A 
segunda colocação ficou com a iniciativa 
“NAP: Núcleo de Avaliação Psicológica”, 
desenvolvido pelo juiz da Vara de Infância e 
Juventude de São José do Rio Preto/SP, 
Evandro Pelarin; e a terceira com o projeto 
“Protocolo para a Realização de Audiências 
por Videoconferência na Área Infracional”, 
trabalho do magistrado Raul Khairallah de 
Oliveira Silva, do Tribunal do Justiça de São 

Paulo. O Prêmio será entregue em Brasília no dia 31 de agosto de 2022. 
http://londrinapazeando.org.br/londrina-ganha-em-2022-mais-um-primeiro-lugar-do-conselho-nacional-de-justica-cnj/  
 

 
[2022] 9º Manifesto Pela Paz e Pelo Desarmamento Infantil Foi realizado neste ano em frente a Loja 
do MÓVEIS BRASÍLIA  da Av Saul Elkind, no dia 07 de outubro de 2022, das 09 às 11 horas, o ato 
educacional 9º Manifesto Pela Paz e Pelo Desarmamento Infantil, como todos os anos o Londrina 
Pazeando e o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz realizam. http://londrinapazeando.org.br/9o-

manifesto-pela-paz-e-pelo-desarmamento-infantil/   

http://londrinapazeando.org.br/londrina-ganha-em-2022-mais-um-primeiro-lugar-do-conselho-nacional-de-justica-cnj/
http://londrinapazeando.org.br/9o-manifesto-pela-paz-e-pelo-desarmamento-infantil/
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[2022] 7º Abraço pela Paz no Lago Norte de Londrina No dia 08 de junho de 2022 (QUARTA FEIRA) 
das 08 às 11 horas manhã no Lago Norte foi realzado o 7º Abraço pela Paz no Lago Norte. Objetivo 
de celebrarmos o Dia Internacional do Ambiente (05/junho) http://londrinapazeando.org.br/7o-abraco-pela-paz-no-

lago-norte-de-londrina/  
 
[2022] Núcleo Rede do 3° 
Setor participa da Feira do 
Dia das Mães da ACIL 
Londrina Pazeando participa 
do Núcleo Rede do 3° Setor 
do Programa Empreender 
da ACIL e participará da 
feira, levando os Livros 
Londrina Pazeando, a Trilha 
da Paz e o AVATARES 
Pacifistas. 
http://londrinapazeando.org.br/nucleo-
rede-do-3-setor-participa-da-feira-do-
dia-das-maes-da-acil/  
 
 
 
[2022] 1°Mostra de 
Produção da Rede 
Intersetorial Norte Ação 
Comunitária: Semana de 
enfrentamento à violência e 
à exploração de crianças e 
adolescentes data: 
28/maio/2022 

local: Londrina – Rua dos Pintores, 73 em frente ao Conselho Tutelar Norte 
horário: das 9 às 12 horas http://londrinapazeando.org.br/1mostra-de-producao-da-rede-intersetorial-norte/    
 
 

http://londrinapazeando.org.br/7o-abraco-pela-paz-no-lago-norte-de-londrina/
http://londrinapazeando.org.br/7o-abraco-pela-paz-no-lago-norte-de-londrina/
http://londrinapazeando.org.br/nucleo-rede-do-3-setor-participa-da-feira-do-dia-das-maes-da-acil/
http://londrinapazeando.org.br/nucleo-rede-do-3-setor-participa-da-feira-do-dia-das-maes-da-acil/
http://londrinapazeando.org.br/nucleo-rede-do-3-setor-participa-da-feira-do-dia-das-maes-da-acil/
http://londrinapazeando.org.br/1mostra-de-producao-da-rede-intersetorial-norte/
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[2022] Ação Comunitária 18 de maio “Faça Bonito” Rede Intersetorial Sul “A”  e Sul “B” 18 de maio – 
Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes O 
objetivo da mobilização é convocar toda sociedade brasileira para o compromisso de proteger as 
crianças e adolescentes. http://londrinapazeando.org.br/acao-comunitaria-18-de-maio-faca-bonito/  
 

 
[2022] Londrina 
Pazeando 
envolvido com 
criação do Selo 
Social ACIL. A 
OSC Londrina 
Pazeando 
participa há dois 
anos do Núcleo 
Rede do 3° Setor 
do Programa 
Empreender da 
ACIL. Neste 
período 
realizamos várias 
reuniões 
pensando em 
estratégias para 
valorização das 

organizações do 3° Setor de Londrina. Entre as várias ideias e sugestões sugerimos para a ACIL a 
criação do SELO SOCIAL ACIL. As Empresas Associadas da ACIL, que façam ações em prol da 
Agenda 2030 e seus ODS, e que nestas ações tenha parceria com organizações do 3° Setor de 
Londrina, poderão receber um reconhecimento da ACIL através do Selo. 
http://londrinapazeando.org.br/londrina-pazeando-envolvido-com-criacao-do-selo-social-acil/  
  

http://londrinapazeando.org.br/acao-comunitaria-18-de-maio-faca-bonito/
http://londrinapazeando.org.br/londrina-pazeando-envolvido-com-criacao-do-selo-social-acil/
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[2022] Ganhamos em julho 2022 prêmio da rifa união solidária compre e ganhe também !!! E 
contribua com o pazeando. A Presidente do COMPAZ Maria Aparecida Prandini Pereira ganhou um 
Iphone. Como ela ganhou o Iphone o OSC Londrina Pazeando ganhou + R$ 3.000,00 
http://londrinapazeando.org.br/com-apenas-10-voce-concorre-todos-os-meses/  

 
 
 
[2022] Morro do Macaco Policiamento de 
Proximidade - Morro do Macaco – São 
26 meses de entrega de cesta básicas 
para populações de periferia em 
vulnerabilidade alimentar, que vem 
sendo realizada pelo 30° Batalhão da 
Polícia Militar de Londrina em parceria 
com professores da UEL. Como afirma 
Major Tordoro, uma ação de 
Policiamento de Proximidade e 
segurança pública.  Hoje o 
PAZEANDO/COMPAZ esteve com ELES 
http://londrinapazeando.org.br/morro-do-macaco-
policiamento-de-proximidade/  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://londrinapazeando.org.br/com-apenas-10-voce-concorre-todos-os-meses/
http://londrinapazeando.org.br/morro-do-macaco-policiamento-de-proximidade/
http://londrinapazeando.org.br/morro-do-macaco-policiamento-de-proximidade/
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[2022] Sua redação e ou desenho pode fazer parte do Livro Pazeando 2022 Gente VEJA QUE 
LEGAL … a Turma da Monica está ajudando a divulgar os ODS e a AGENDA 2030.Você pode e 
deve ler o material deles e trabalhar para que sua redação fique ainda melhor. Se diverte, aprende, e 
se torna um “pacificador e ativista” contribuindo para que Nosso Planeta fique cada vez melhor para 
habitarmos. http://londrinapazeando.org.br/sua-redacao-e-ou-desenho-pode-fazer-parte-do-livro-pazeando-2022/  

 
 
[2022] 14° Abraço no Lago 
2022 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. 

http://londrinapazeando.org.br/abraco-no-lago/  

 

http://londrinapazeando.org.br/sua-redacao-e-ou-desenho-pode-fazer-parte-do-livro-pazeando-2022/
http://londrinapazeando.org.br/abraco-no-lago/
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[2022] 2° Abraço no Parque pela Paz no – Um dia no Parque 2022. A Secretaria Municipal do 
Ambiente (SEMA) realizará no domingo (24/julho) a segunda edição do evento “Um dia no Parque”, 
no Parque Arthur Thomas. A ação, que integra o movimento nacional de incentivo à visitação aos 
parques, contará com a parceria do Conselho Municipal de Cultura e Paz (COMPAZ), do Londrina 
Pazeando, que realizarão as 16 horas o 2° Abraço no Parque pela Paz no – Um dia no Parque 
http://londrinapazeando.org.br/2-abraco-no-parque-pela-paz-no-um-dia-no-parque-2022/  

 
 [2022] 2° Rolê da Justiça Região Sul Ação 
Comunitária Rolê da Justiça A rede intersetorial 
da Região Sul, em parceria com o CEJUSC – 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania de Londrina, realizará amanhã 
11/08/2022, uma Ação Comunitária no pátio 
externo do CRAS SUL A / Biblioteca Municipal 
da Zona Sul Eugênia Monfranati. O Objetivo 
dessa ação é possibilitar o acesso da população 
a diferentes serviços, direitos e informações. 
Além disso, proporcionar momentos de 
convivência familiar e comunitária. 
http://londrinapazeando.org.br/role-da-justica-regiao-sul/  
 
 
[2022] Doação (01/out) de alimentos para o Vale 
das Bençãos (antigo -Morro dos Macacos) – 
AGENDA 2030 – ODS 01 e 02 Erradicar a 
Pobreza e Fome Zero 
 
Na abertura da 22° Semana Municipal da Paz de 
Londrina, no dia 23 de setembro o Prof Mario 
Sérgio Cortella, realizará a palestra com o tema 
Sustentabilidade e a Construção de Cultura de 
Paz: Pazear é Possível! O evento acontecerá no 

http://londrinapazeando.org.br/2-abraco-no-parque-pela-paz-no-um-dia-no-parque-2022/
http://londrinapazeando.org.br/role-da-justica-regiao-sul/


Balanço Social 2022-2023 
Modelo para Instituições de Ensino, Fundações e Organizações Sociais       pag 115 de 128                                          

 

Teatro Marista de Londrina, sendo que toda a renda da palestra será revertida ao Movimento Pela 
Paz e Não-Violência, Londrina Pazeando http://londrinapazeando.org.br/doacao-de-alimentos-2022/  

 

 
[2022] AGENDA 2030 – Londrina participa da World’s To-Do List 2022 
Lista de tarefas do Mundo #listadetarefasdoMundo O Município de Londrina foi convidado a aderir a 
uma campanha idealizada pelo Prefeito de Londres, para promover os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU, chamada World to Do List. http://londrinapazeando.org.br/agenda-2030-

londrina-participa-da-worlds-to-do-list-2022/  
 

[2022] Cortella 2022 em Londrina. Evento que faz parte da abertura da 22° SEMANA MUNICIPAL 
DA PAZ DE LONDRINA 23/set – Palestra com Prof Mario Sérgio Cortella Sustentabilidade e a 
Construção de Cultura de Paz: Pazear é Possível! *Com toda a renda revertida ao Movimento Pela 
Paz e Não-Violência Londrina Pazeando.  http://londrinapazeando.org.br/cortella-2022-em-londrina/                                                                                              

 
VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=vdhV7VcF2_k  
Segundo Cortella, será uma conferência que ajude a pensar mais 
sobre a Cultura da Paz. “Um movimento pela educação na Cultura da 
Paz, por uma existência inclusive, que olhe uma Agenda 2030 pelo 
menos e que a gente tenha a capacidade de uma convivência muito 

http://londrinapazeando.org.br/doacao-de-alimentos-2022/
http://londrinapazeando.org.br/agenda-2030-londrina-participa-da-worlds-to-do-list-2022/
http://londrinapazeando.org.br/agenda-2030-londrina-participa-da-worlds-to-do-list-2022/
http://londrinapazeando.org.br/cortella-2022-em-londrina/
https://www.youtube.com/watch?v=vdhV7VcF2_k
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mais frutífera, muito mais harmônica, que seja capaz de absorver as diferenças, sem entender isto 
com resultado da exclusão, da segregação, da desigualdade, da brutalidade. 

 
DOCUMENTÁRIO https://www.youtube.com/watch?v=4llCShbEWhg&t=475s  

 
    
Fotos https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/albums/72177720300054217  
 

https://www.youtube.com/watch?v=4llCShbEWhg&t=475s
https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/albums/72177720300054217
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[2022] 1° Semana Estadual da Paz no Paraná (LEI n° 6.712 de 19 de abril de 2004 cria a Semana 
Estadual da Paz - http://londrinapazeando.org.br/leis/ ) Um Webinar de abertura da Semana Estadual da Paz 
no Paraná foi realizado no dia 20 de setembro de 2022 das 13:15 até as 14:45 horas. Durante a 
webinar houve uma apresentação de Londrina Pazeando/COMPAZ e do Programa VIDA da 
Secretaria Municipal de Educação para todo Estado do Paraná   http://londrinapazeando.org.br/semana-

estadual-da-paz-no-parana-2022/  
 
[2022] Fórum Desenvolve Londrina, visita periferia. Vale das Bençãos – Periferia de Londrina 
No dia 29 de setembro de 2022 membros do Fórum estiveram no 30° BPM – Batalhão da Polícia 
Militar, Rua Lupércio Pozzato, 555 e foram recebidos pelo Coronel Marcos Tordoro. A proposta era 
de uma reunião ali com o Coronel e com os convidados Pastora Luciene e Aleksander moradores do 
Vale das Bençãos (antigo Morro dos Macacos) para constatar “in loco” as precárias condições de 
Vida daquela comunidade, e como eles estão se organizando para sobreviverem. O Fórum está este 
ano fazendo um estudo sobre regiões vulneráveis da cidade, a fim de avaliar como estas situações 
ocorrem e como podemos melhorar e mudar esta realidade da Cidade de Londrina. 
http://londrinapazeando.org.br/forum-desenvolve-londrina-e-homenageado/  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fórum Desenvolve Londrina é Homenageado Midiograf conquista 12 troféus no Excelência Gráfica 
Oscar Schrappe Sobrinho O Fórum Desenvolve Londrina foi um dos homenageados por diretores e 

http://londrinapazeando.org.br/leis/
http://londrinapazeando.org.br/semana-estadual-da-paz-no-parana-2022/
http://londrinapazeando.org.br/semana-estadual-da-paz-no-parana-2022/
http://londrinapazeando.org.br/forum-desenvolve-londrina-e-homenageado/
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equipe da Midiograf Gráfica e Editora pelo resultado da conquista alcançada pela gráfica na 
categoria “Guias Manuais e Relatórios” no Prêmio Paranaense de Excelência Gráfica Oscar 
Schrappe Sobrinho 2022. 
 

[2022] SELO SOCIAL ACIL na 
prática 2022 O Núcleo Rede do 3° 
Setor do Programa Empreender da 
ACIL, convida as Empresas que se 
inscreveram no SELO SOCIAL ACIL. 
Para CAFÉ DA MANHÃ -ESG & 
ODS -Meio ambiente, social 
governança e objetivos de 
desenvolvimento sustentável- um 
bate papo com: Marcelo Quelho, 
Ciliane Carla Sella e Felipe Olivari 
Dia 04/outubro 8h na ACIL 
http://londrinapazeando.org.br/selo-social-acil-na-
pratica-2022/  
 

 

 
[2022] O CEU - Centro de Esportes 
Unificado recebe 2ª edição do Rolê 
da Justiça nesta quinta (27) 
Programação inclui ações das 
secretarias municipais, com 
agendamentos do Cadastro Único, 
Central de Vagas, Biblioteca Móvel 
Ambiental, contação de histórias e 
outros serviços para a comunidade 
http://londrinapazeando.org.br/role-da-justica-

regiao-oeste/  Segundo a 
coordenadora do Cejusc, a juíza 
Claudia Catafesta, o principal 
objetivo do evento é proporcionar 
justiça e cidadania à população de 
Londrina ... 
https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=142475  
 

 
 

 
[2022] Londrina Pazeando e COMPAZ estarão no 
Londrina Mais 2022. Londrina Mais abre inscrições 
para palestras: Há cerca de 10 mil vagas abertas para 
os educadores de Londrina e região; inscrições estão 
abertas pela internet e encerrarão conforme forem 
preenchidas as vagas. Os educadores interessados 
em se aprimorar profissionalmente já podem se 
inscrever nas palestras do maior evento educacional 
do sul do Brasil, o Londrina Mais. 
http://londrinapazeando.org.br/londrina-pazeando-e-compaz-estarao-no-
londrina-mais-2022/  
 

http://londrinapazeando.org.br/selo-social-acil-na-pratica-2022/
http://londrinapazeando.org.br/selo-social-acil-na-pratica-2022/
http://londrinapazeando.org.br/role-da-justica-regiao-oeste/
http://londrinapazeando.org.br/role-da-justica-regiao-oeste/
https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=142475
http://londrinapazeando.org.br/londrina-pazeando-e-compaz-estarao-no-londrina-mais-2022/
http://londrinapazeando.org.br/londrina-pazeando-e-compaz-estarao-no-londrina-mais-2022/


Balanço Social 2022-2023 
Modelo para Instituições de Ensino, Fundações e Organizações Sociais       pag 119 de 128                                          

 

 
[2022] Entrega do Selo Social ACIL no Lidere 2022. O Londrina Pazeando está envolvido na criação 
do Selo Social ACIL. A OSC Londrina Pazeando participa há dois anos do Núcleo Rede do 3° Setor 
do Programa Empreender da ACIL. Neste período realizamos várias reuniões pensando em 
estratégias para valorização das organizações do 3° Setor de Londrina.http://londrinapazeando.org.br/entrega-

do-selo-social-acil-no-lidere-2022/  

 

[2022] Semana da Favela em Londrina 2022. O Londrina Pazeando e o COMPAZ participaram do 
evento. Levaremos os Avatares Pacifistas, Livros e Jogo Trilha da Paz. Outros voluntários da CUFA 
vão fazer a contação de história de algum dos Pacifistas (programado para dia 05/nov). Também 
faremos durante a manhã o Abraço no Dia da Favela Pela Paz. O melhor horário será decidido 
durante o decorrer da manhã. http://londrinapazeando.org.br/semana-da-favela-em-londrina-2022/  
 

http://londrinapazeando.org.br/entrega-do-selo-social-acil-no-lidere-2022/
http://londrinapazeando.org.br/entrega-do-selo-social-acil-no-lidere-2022/
http://londrinapazeando.org.br/semana-da-favela-em-londrina-2022/
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[2022] VI 
Fórum em 
Debate 
Oportunidade 
de Trabalho e 
Renda – 
Londrina 
Pazeando é 
membro do 
Fórum e 
participa dos 
Estudos 
Produzidos 
pelo Fórum 

http://londrinapazeando.org.br/vi-forum-em-debate-oportunidade-de-trabalho-e-renda/  

 

 
[2022] Mídia de Paz discute o envelhecimento e etarismo em live. Este ano o evento traz o 
palestrante Dácio Villar e faz parte da 5ª Semana Municipal de Justiça Restaurativa. Dácio Villar, 
analista de sistemas e economista, com dedicação especial ao estudo do envelhecimento humano e 
coordenador do Projeto CEFE (Centro de Estudos e Formação para o Envelhecimento) foi o 
palestrante http://londrinapazeando.org.br/midia-de-paz-midia-envelhecimento-e-etarismo/  

http://londrinapazeando.org.br/vi-forum-em-debate-oportunidade-de-trabalho-e-renda/
http://londrinapazeando.org.br/midia-de-paz-midia-envelhecimento-e-etarismo/
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[2022] ODS em Londrina: quem conhece, quem faz? O Núcleo de Estudos para a Paz  
NEP/Londrina tem a satisfação de compartilhar esta primeira experiência em mapear ações já em 
desenvolvimento na cidade de Londrina, no sentido dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável – ODS propostas pela Organização das Nações Unidas/ ONU. 
http://londrinapazeando.org.br/ods-em-londrina-quem-conhece-quem-faz/  
 
 

[2022] O Núcleo de Estudos 
para Paz, o NEP Londrina 
recebe o SELO SESI ODS 
2022. Entregue no Congresso 
Sesi ODS 2022, que aconteceu 
nessa quinta-feira (3/nov), em 
Curitiba. Título da Proposta 
Apresentada: “O NEP Londrina 
e a Pesquisa Movimento 
AGENDA 2030 e os ODS”  
http://londrinapazeando.org.br/o-nucleo-de-
estudos-para-paz-o-nep-londrina-recebe-o-
selo-sesi-ods-2022/  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://londrinapazeando.org.br/ods-em-londrina-quem-conhece-quem-faz/
http://londrinapazeando.org.br/o-nucleo-de-estudos-para-paz-o-nep-londrina-recebe-o-selo-sesi-ods-2022/
http://londrinapazeando.org.br/o-nucleo-de-estudos-para-paz-o-nep-londrina-recebe-o-selo-sesi-ods-2022/
http://londrinapazeando.org.br/o-nucleo-de-estudos-para-paz-o-nep-londrina-recebe-o-selo-sesi-ods-2022/
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[2022] 5° Semana Municipal de Justiça Restaurativa de Londrina. O 
Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina (Compaz), junto à 
Organização da Sociedade Civil (OSC) Londrina Pazeando e a rede 
se serviços parceiros, promove, entre os dias 16 e 18 de novembro, a 
5ª Semana Municipal da Justiça Restaurativa. A iniciativa irá reunir 
apresentações, fóruns, lançamento do livro Londrina Pazeando 2022 
com noite de autógrafos, além de diversos círculos de diálogo 
voltados à justiça restaurativa e à promoção da cultura de paz em 
Londrina. Várias atividades são abertas à participação do público em 
geral, que pode se inscrever com antecedência. Estabelecida pela Lei 
Municipal nº 12.624, de 13 de dezembro de 2017, como parte do 
Calendário de Comemorações Oficiais de Londrina, a Semana da 
Justiça Restaurativa tem o intuito de conscientizar a população sobre 
as práticas restaurativas. “As práticas restaurativas são uma 
metodologia de resolução de conflitos por meio do diálogo, baseadas 
na Justiça Restaurativa, que é um conceito jurídico, que também 

promove o diálogo entre as partes”. http://londrinapazeando.org.br/5-semana-municipal-de-justica-restaurativa-de-londrina/  
 
[2022] Vamos lançar e entregar o Livro Londrina Pazeando 2022. Vamos realizar a Noite de 
Autógrafos Coletiva para os alunos que não puderam participar em 2020 e 2021 devido a pandemia. 
http://londrinapazeando.org.br/noite-de-autografos-livro-pazeando-2022/  
   

 

 
[2022] Cultura de Paz e do Diálogo nas Escolas. O NUPIA Paraná programou para a Semana 
Restaurativa 2022 um evento envolvendo a Cultura da Paz e do Diálogo nas Escolas. Contaremos 
com a participação de duas referências na área: o Colégio Estadual Borell, de Ponta Grossa, e a 
Secretaria Municipal de Educação de Londrina, que implantou um Programa VIDA com diálogo em 
todas as Escolas Municipais da Cidade. O objetivo será conversar sobre as potencialidades e 
dificuldades em se implantar a Cultura do Diálogo no Ambiente Escolar, a partir da visão de quem 
viveu diretamente esse processo. 

http://londrinapazeando.org.br/5-semana-municipal-de-justica-restaurativa-de-londrina/
http://londrinapazeando.org.br/noite-de-autografos-livro-pazeando-2022/
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A Carla Cordeiro, Gestora da SME de Londrina e Vice-Presidente do COMPAZ Conselho Municipal 
de Cultura de Paz e a Andrea Militão também da SME e Conselheiras nos representaram no evento. 
http://londrinapazeando.org.br/cultura-de-paz-e-do-dialogo-nas-escolas/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2022] Entrega do 11° Selo Arma Não é Brinquedo 2022.  Quarenta e quatro lojas de Londrina serão 
contempladas com o selo “Arma não é brinquedo… dê abraços” na 11ª edição de entrega do 
certificado, agendada para a sessão de terça-feira (22) da Câmara Municipal de Londrina (CML). 
Incluído na lei municipal nº 9.188/2003, o selo tem o objetivo de reconhecer estabelecimentos que 
não comercializam brinquedos com o formato de armas de fogo. O selo é entregue pela Prefeitura 
durante solenidades organizadas pela CML e tem validade de dois anos. A 11ª edição contemplará 
lojas que solicitaram a identificação em 2021 e 2022. http://londrinapazeando.org.br/entrega-do-11-selo-arma-nao-e-

brinquedo-2022/  
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[2022] 5ª Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas A convite do Grupo 
Mulheres do Brasil – Núcleo de Londrina, em busca do protagonismo em busca do protagonismo 
feminino convidou o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz e a ONG Londrina Pazeando 
para participarem da 5ª Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas. A 
organização é do Grupo Mulheres do Brasil e conta com o apoio da SMPM e do CMDM. O evento 
acontecerá no dia 4 de dezembro, às 8h45, no Aterro do Lago Igapó. http://londrinapazeando.org.br/5a-

caminhada-pelo-fim-da-violencia-contra-mulheres-e-meninas/  
 

[2022] Os Avatares Pacifistas de Londrina conquistam 
corações. Mais uma iniciativa do Londrina Pazeando e 
do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz de 
Londrina para contribuir com a Educação para a Cultura 
de Paz. A juíza Dra. Claudia Catafesta os leva em 
encontro de trabalho, e os seus colegas magistrados 
presentes ao evento «se encantaram com a proposta de 
Londrina». No evento promovido pela AMAPAR 
Associação dos Magistrados do Paraná, aberto com a 
Palestra da Desembargadora Andréa Pachá, relata a 
juíza Cláudia, que dentro de um grupo de 80 
magistrados 72 unidades foram adquiridas. A avatar 
pacifista Malala, inspirou o grupo de Mulheres 
Magistradas, e foi utilizada como Objeto da Palavra em 
Círculo de Construção de Paz muito significativo. 
http://londrinapazeando.org.br/os-avatares-pacifistas-de-londrina-
conquistam-coracoes/  
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[2022] Mais um Natal sem Armas de Brinquedos em Londrina. O Londrina Pazeando recebeu armas 
de brinquedo da campanha realizada pela RPC em parceria com o Sesc em 2022. Em Londrina o 
SESC fez a triagem dos brinquedos doados e os que estavam “inapropriados” para o uso e doação 
para crianças, foram descartados e ou reciclados. Dentre destes critérios estavam “armas de 
brinquedo” (inapropriados) , porque arma não é brinquedo, e assim não deve ser entregue para 
crianças. As armas foram doadas para a OSC Londrina Pazeando e o COMPAZ Conselho Municipal 
de Cultura de Paz de Londrina, que realizam anualmente a destruição destes “brinquedos” em praça 
pública de forma pedagógica, visando desincentivar a utilização destes objetos por crianças.  Educar 
para Paz, este é o nosso jeito de mudar o Mundo, afirmou Luis Galhardi ao receber do SESC os 
objetos. http://londrinapazeando.org.br/mais-um-natal-sem-armas-de-brinquedos-em-londrina/  
 

 
Luis Claudio Galhardi 
Gestor da OSCIP Movimento Pela Paz e Não-Violência 
Londrina Pazeando 
CPF 364.277.219-68 
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FORTCON - FORTALEZACONTABILIDADELTDA 
CNPJ sob nº 03.582.880/0001-40, 
Silvio Aparecido Teixeira  
CRC sob nº PR-029019/O-6 

 
 
ANEXO (2015) CONEXÃO Movimento pela Paz e a Justiça 
Restaurativa, ampliação do Movimento pela Paz 
VEJA MAIS SOBRE EM  
http://londrinapazeando.org.br/justica-restaurativa/  
 
[2015] JUSTIÇA RESTAURATIVA - Em 25 de julho de 2014 foi criado o Núcleo para Articulação da Justiça Restaurativa 
em Londrina, pelo Londrina Pazeando, COMPAZ, OAB e o Tribunal de Justiça do Paraná sob a coordenação da Drª 
Claudia Catafesta, Juíza de Direito da 2ª Vara da Infância e Juventude de Londrina, vara especializada no atendimento 
ao adolescente em conflito com a lei. A partir daí vários eventos foram realizados pelo movimento em parceria com o 
Núcleo. Chegamos em 2015 com 76 facilitadores formados em 3 curso realizados. Muitos deste facilitadores são 
membros do COMPAZ, do Pazeando e do Movimento como um todo. Os “Restaurativos” são os construtores da Cultura 
de Paz, assim nos confundimos e nos somamos em ações e sonhos. Neste relatório incluímos os registro do que 
estivemos realizando em 2015. 
Agenda Justiça Restaurativa 2015 Contatos: restauralondrina@gmail.com 
JANEIRO DE 2015: 
Dia 08 – Reunião no Núcleo Regional de Educação. 
Dia 13 – Reunião para reafirmar a parceria da Justiça Restaurativa no trabalho de Educação para Paz – Local: 
Secretaria Municipal da Educação. 
Dia 14 – Sexta Reunião do Núcleo de Justiça Restaurativa – local: OAB. 
Dia 21 – Reunião para a divulgação o tema do livro de Londrina Pazeando 2015 – Local: Secretaria Municipal da 
Educação 
Dia 21 – Círculo de Construção de Paz – Local: COMPAZ. 
Dia 22 – Quarto encontro do Grupo de Estudos sobre Justiça Restaurativa – local: Fórum Cível. 
Dia 28 – Décimo primeiro círculo de sensibilização – local: Núcleo de Justiça Restaurativa 
FEVEREIRO: 
Dia 02 a 06 – Semana Pedagógica 
Dia 05 – Quinto encontro do Grupo de Estudos sobre Justiça Restaurativa – local: Fórum Cível. 
Dia 19 – Sexto encontro do Grupo de Estudos sobre Justiça Restaurativa – local: Fórum Cível. 
Dia 26 – Círculos de sensibilização na Escola Municipal Zumbi dos Palmares. 

MARÇO:  
Dia 05 – Sétimo encontro do Grupo de Estudos sobre Justiça Restaurativa – local: Fórum Cível. 
Dia 05 – Reunião sobre o Congresso Mundial de práticas restaurativas – loca: Ponta Grossa. 
Dia 05 – Audiência Pública sobre Justiça Restaurativa – local: Ponta Grossa. 
Dia 10 - Décimo segundo círculo de sensibilização – local: Núcleo de Justiça Restaurativa. 
Dia 12 – Círculo de celebração entre os facilitadores – local: Fórum Cível. 
Dia 19 – Oitavo encontro do Grupo de Estudos sobre Justiça Restaurativa – local: Fórum Cível. 
Dia 19 - 1ª Apresentação da Justiça Restaurativa – Local: Cense II. 
Dia 19 – Círculo de Sensibilização no CMDCA – Local: Instituto dos cegos. 
Dia 20 - 2ª Apresentação da Justiça Restaurativa – Local: Cense II. 
Dia 23 – Círculo de Sensibilização com o grupo “Vozes do Gueto” – Local: Creas II 
Dia 26 – Palestra e lançamento do curso de especialização em Justiça Restaurativa e Educação para Paz – Local: 
Unopar – Catuaí. (veja mais) 
Dia 27 – Círculo de Sensibilização – Local: CRAS. 
Dia 27 – Reunião circular de Planejamento – Local: Cense II/ Jardim Botânico. 
Dia 31 – Círculo de Reintegração – Local: Cense II. 
ABRIL: 
Dia 06 – Reunião sobre a Audiência Pública – Local: Câmara Municipal de Londrina. 
Dia 07 - Círculo de Reintegração Familiar com a Rede – Local: CREAS III. 
Dia 08 - Reunião sobre a Audiência Pública – Local: Câmara Municipal de Londrina. 

http://londrinapazeando.org.br/justica-restaurativa/
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Dia 08 – 19h – Sétima Reunião do Núcleo de Justiça Restaurativa – Local: Fórum Cível. 
Dia 09 – 19h - Círculo de Sensibilização – Local: Escola Municipal Zumbi dos Palmares. 
Dia 09 - 09h - Círculo de Sensibilização – Local: Rede de Serviços Oeste A. Profissionais da REDE de serviços da 
região Oeste A de Londrina, (Psicólogos/Assistente       social/Educador Físico/Enfermeira/Pedagogos e Professores. 
CREAS III Av. Rio de Janeiro – Facilitadores Luis Galhardi 9996-1283 e Elen Luz 9824-1978 . 
Dia 10 – 14h – Décimo terceiro círculo de sensibilização do Núcleo – Local: Fórum Cível. 
Dia 14 – 17h - Apresentação da Justiça Restaurativa aos vereadores na Sessão Ordinária – Local: Câmara Municipal de 
Londrina. 
Dia 16 – 19h - Nono encontro do Grupo de Estudos sobre Justiça Restaurativa – local: Fórum Cível. 
Dia 17 - Círculo de Reintegração Familiar com a Rede – Local: CREAS III. 
Dia 18 – 10h – Café Restaurativo com os facilitadores capacitados – Local: Salão de Festa. 
Dia 25 – 9h - Audiência Pública – Local: Câmara dos vereadores de Londrina.(VEJA MAIS) 
MAIO: 
Dia 02 – 19h - Décimo encontro do Grupo de Estudos – local: Fórum Cível. 
Dia 06 – 19h - Oitava Reunião do Núcleo de Justiça Restaurativa – Local: Fórum Cível. 
Dia 07 - Círculo de Sensibilização – Local: CAIC 
Dia 08 - Círculo de Reintegração Familiar com a Rede – Local: CREAS III. 
Dia 12 – 3ª Apresentação da Justiça Restaurativa – Cense II. 
Dia 13 – 19h - Décimo quarto círculo de sensibilização do Núcleo – Local: Fórum Cível. 
Dia 14 – Primeiro Círculo Restaurativo (resultado positivo) – Local: CEJUSC 
Dia 14 - Abertura da Conferência Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. 
Dia 15 - Reunião com o Bispo Dom Orlando. 
Dia 15 – Reunião Pública – Local: Câmara Municipal. 
Dia 19 - Círculo de Reintegração do socioeducando e sua família – Local: Cense II. 
Dia 20 – 3ª Apresentação da Justiça Restaurativa – Local: Cense II. 
Dia 21 – Oficina sobre Justiça Restaurativa – Local: 53ª Semana Jurídica da UEL. 
Dia 29 – 14h - Círculo de relacionamentos com servidores do TJ-PR de ArapOSCas – Local: Vara de Família, Infância e 
Juventude, Registros Públicos e Acidente de Trabalho. 
JUNHO: 
Dia 02 – Quarta Apresentação da Justiça Restaurativa – Cense II. 
Dia 03- 19h – Nona Reunião do Núcleo de Justiça Restaurativa – Local: Fórum Cível. 
Dia 09 – 14h – Décimo quinto círculo de sensibilização do Núcleo – Local: Fórum Criminal. 
Dia 11 – 8h:30min – Reunião com o CMDCA – Local: Prefeitura Municipal de Londrina. 
Dia 17 -Palestra sobre Justiça Restaurativa – Local: OSC Trilhas do Afeto. 
Dia 18 – 19h30min - Palestra sobre a Justiça Restaurativa em Maringá – Local: UEM. 
Dia 18 – Décimo primeiro encontro do Grupo de Estudos – Local: Fórum Cível. 
Dias 22 ao 24 – Círculos de relacionamentos – 1ª Etapa – Local: Cense II. 
Dia 25 -  Círculo de Sensibilização com interessados do fórum. 
JULHO: 
Dia 13 a 17 – Semana de Capacitação do Projeto “Restaurando Londrina” – Local: OAB/Unifil. 
Dia 17 – Círculo de Construção de paz – Local: LBV. 
Dia 18 – Exposição sobre JR  – Local: Rádio CBN. 
Dias 22 a 24 – Curso de Justiça Restaurativa – Local: Brasília 
Dia 23 – 19h 12º Encontro do Grupo de Estudos – Local: Fórum Cível. 
Dia 28 – Exposição no Projeto Restaurando Londrina – Local: Unifil. 
Dia 28 – Círculo Restaurativo entre servidores do Poder Judiciário– Local: Cianorte. 
Dia 30 – Conversa com a direção da Escola Polivalente – Local: 2ª VIJ. 
Dia 31 – 14h - Exposição sobre a JR na Escola em Paiquerê – Local: Paiquerê 
AGOSTO: 
Dia 05 – 19h - 10ª Reunião do Núcleo – Local: Fórum Cível 
Dia 07 – 19h - 2º Café Restaurativo – Local: Salão de festas da facilitadora Renata. 
Dia 07 - Círculo de sensibilização com servidores do Poder Judiciário – Local: Fórum de Cambé. 
Dias 10, 11 e 13 – 15h - 2º Círculo Restaurativo com a equipe do Cense II – Local: Fórum Criminal. 
Dia 10 - Círculo de acolhimento de sensibilização com o Sistema Penitenciário – Local: IAPAR. 
Dia 12 – Círculo de Planejamento com o Sistema Penitenciário – Local: IAPAR. 
Dia 13 - Círculo de fortalecimento de vínculos – Local: Escola Zumbi dos Palmares. 
Dia 20 – 13º Encontro do Grupo de Estudos – Local: Fórum Cível 
SETEMBRO: 
Dias 03, 10, 17 e 24 - 2º Curso de Capacitação de Facilitadores – Local: Unifil. 
Dia 17 - Círculo de sensibilização na Escola Zumbi dos Palmares – Local: Escola Municipal Zumbi dos Palmares. 
Dia 17 - 13º Encontro do Grupo de Estudos – Local: Fórum Cível. 
Dias 21 a 24 - 3º Curso de Capacitação de Facilitadores – Local: Fórum Cível. 
Dia 24 – Almoço de Confraternização – Local: Restaurante Dá Licença. 
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OUTUBRO: 
Dia 06 – Círculo de Diálogo – Local: Guarda Mirim de ArapOSCas. 
Dia 06 – Palestra sobre a JR – Local: OAB. 
Dia 07 – 11ª Reunião do Núcleo de Articulação – Local: Fórum Cível. 
Dia 16 – 1ª Reunião Geral de Facilitadores – Local: Fórum Criminal. 
Dia 17 – 3º Café Restaurativo 


