
 

 
ABRAÇO NO LAGO IGAPÓ II - O ABRAÇO PELA PAZ 

 

O Abraço no Lago Igapó II é uma iniciativa da ONG Londrina Pazeando e do COMPAZ 

– Conselho Municipal de Cultura de Paz, que em 2011 realizará sua 3ª edição: 

  A intenção é abraçar Londrina e região, desejando muita paz para todos!  

Participe! 

 

I – LOCAL, DATA E HORÁRIO: 

Lago Igapó II - 18/09/11 DOMINGO – início 09h30 / encerramento 11h00. 

 

 

II - PARTICIPAÇÃO: 

1. Todas as pessoas podem participar, manifestando livremente sua intenção pela 

paz, individual ou coletivamente, como segmentos da sociedade civil, instituições 

religiosas, associações, empresas, governo, sindicatos e outros, podendo levar 

faixas, cartazes, banners, bandeiras, etc. 

2. Adesões pedem ser registradas no site www.londrinapazeando.org.br  

3. Grupos artísticos que desejarem fazer apresentações no evento, poderão se 

inscrever pelo e-mail, conforme orientação especificada no item III. 

 

III - INSCRIÇÕES PARA AS APRESENTAÇÕES: 

1.  Pessoas e grupos artísticos que tenham interesse em se apresentar no evento 

Abraço no Lago Igapó II, deverão se inscrever (prorrogado para o dia 

16/setembro/2011) , através de  preenchimento da ficha de inscrição constante 

neste regulamento publicado no site www.londrinapazeando.org.br,  enviando  via 

e-mail para paz@londrinapazeando.org.br . 

2. Os Grupos selecionados a participarem do evento, receberão da comissão organizadora 

um “e-mail de confirmação” e um telefonema até  24/08/2011, convidando a todos 

selecionados para a “reunião de organização” em 31/08/2011 QUARTA – 14H30 – 



no SESI Rua Dep. Fernando Ferrari 160 Jardim Bancários, conforem item 3.1 

deste regulamento. 

 

IV - ORGANIZAÇÃO 

1. Da Responsabilidade:  

1.1. A organização do Abraço do Lago Igapó II é de responsabilidade do 

COMPAZ – Conselho Municipal de Cultura de Paz, em parceria com 

membros do poder público e da sociedade civil que tenham interesse em 

participar. 

1.2. O participante que fizer qualquer tipo de manifestação político-partidária ou 

que ataque a integridade moral ou física de qualquer cidadão ou entidade 

será impedido de dar continuidade à sua apresentação e convidado a se 

retirar. 

2. Das Bandeiras: Serão utilizadas as bandeiras do COMPAZ, ONG Londrina 

Pazeando, ODMs (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ONU) – “Os 8 

jeitos de Mudar o Mundo” e a Bandeira Internacional da Paz. 

3. Das Apresentações:  

3.1. Será realizada reunião em 31/08/2011 QUARTA – 14H30 – no SESI Rua 

Dep. Fernando Ferrari 160 Jardim Bancários, com representantes dos 

grupos inscritos para definições finais.   

3.2. As atividades culturais inscritas deverão guardar estreita relação com a 

temática: “Os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio” ,  “Cultura de 

Paz” e o Desarmamento já que em 2011 as Escolas Públicas e Particulares 

estarão abordando o sub-tema “Arma não é brinquedo ... dê abraços !” 

3.3. Os grupos farão suas apresentações às margens do Lago Igapó II, de forma 

simultânea nos pontos previstos:   

09:30h ás 10:00h todos os grupos se apresentam simultaneamente 

10:00h ás 10:30h todas a pessoas presentes abraçarão do lago 

10:30h ás 11:00h os grupos voltam a se apresentarem e varias pessoas 

farão uma VOLTA COMPLETA caminhando pela paz ... passando pelos 

grupos se apresentando (cantando). 

 

3.4. Os grupos deverão estar no local de sua apresentação com antecedência de 

30 minutos, ou seja ás 9:00h 



3.5. O local da apresentação do grupo será escolhido de acordo com a ordem de 

sua inscrição. 

4. Estrutura: Não haverá estrutura de palco e som para os grupos participantes. 

Qualquer recurso necessário à apresentação do grupo será de sua total 

responsabilidade. 

5. Transporte: Cada grupo se responsabiliza pelo transporte de seus participantes. 

 

V – Da Divulgação: Os participantes renunciam a qualquer pagamento a título de direitos 

autorais dos trabalhos inscritos e autorizam o COMPAZ a divulgá-los. 

 

Observação final: Quaisquer dúvidas ou casos especiais serão avaliados e resolvidos 

pela Comissão Organizadora do COMPAZ. 

 

Comissão Organizadora – COMPAZ 

Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

ABRAÇO NO LAGO IGAPÓ II - SETEMBRO/2011 
   

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

[sim serão válidas inscrições por e-mail,  copie e cole os dados abaixo] 
 

 
 

 

Dados do(s) Grupo(s)/ Artista: 

 

Nome do grupo/artista: ....................................................................................  

Entidade/Instituição a qual pertence: ................................................................ 

Responsável: .................................................................................................... 

Endereço correio:............................................................CEP............................ 

Bairros........................................................Cidade............................................. 

Números apresentados:...................................................................................... 

Participantes: ................................................................................................... 

Telefone(s) para contato:.................................................................................... 

Telefone Celular : ...........................Email particular:............................................ 

Email instituição (s): ...................................................................................... 
 

TEXTO COM NO MÁXIMO 10 LINHAS: Poderá  constar de um breve histórico do 

grupo,  e o que apresentará no evento. Este texto  será publicado no site da 

programação da 11° Semana Municipal de Paz de Londrina e Região e divulgado para 

impressa e comunidade em geral 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 
Local, data e assinatura do responsável 

 

 



 


