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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO COM FOTOS 
Todas as Notícias (atividades) de 2022 http://londrinapazeando.org.br/category/publicacoes/noticias/ 

 
ALBÚM com 25.227 fotos, entrou em 2009 https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/albums  
 
 
[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. 
 

http://londrinapazeando.org.br/category/publicacoes/noticias/
https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/albums
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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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. 

 
 

 
[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/
https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=119183
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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/
http://londrinapazeando.org.br/metodo-da-justica-restaurativa-na-construcao-da-cultura-de-paz/
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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/
http://londrinapazeando.org.br/adesao-aos-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/
http://londrinapazeando.org.br/entrega-do-premio-nota-parana-hoje-em-cambe/
http://londrinapazeando.org.br/entrega-do-premio-nota-parana-hoje-em-cambe/
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[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/
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/


Balanço Social 2022-2023 
Relatório Circunstanciado com Fotos – Veja nosso Balanço Social        pag 12 de 24                                          

 

 
[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/
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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


Balanço Social 2022-2023 
Relatório Circunstanciado com Fotos – Veja nosso Balanço Social        pag 16 de 24                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[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/
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[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/  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://londrinapazeando.org.br/cultura-de-paz-e-do-dialogo-nas-escolas/
http://londrinapazeando.org.br/entrega-do-11-selo-arma-nao-e-brinquedo-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/  

 
 
 
 

http://londrinapazeando.org.br/5a-caminhada-pelo-fim-da-violencia-contra-mulheres-e-meninas/
http://londrinapazeando.org.br/5a-caminhada-pelo-fim-da-violencia-contra-mulheres-e-meninas/
http://londrinapazeando.org.br/os-avatares-pacifistas-de-londrina-conquistam-coracoes/
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                                                                FORTCON - FORTALEZACONTABILIDADELTDA 
Gestor da OSCIP Movimento Pela Paz e Não-Violência          CNPJ sob nº 03.582.880/0001-40, 
Londrina Pazeando                                                                   Silvio Aparecido Teixeira 
CPF 364.277.219-68                                                                 CRC sob nº PR-029019/O-6 
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