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Região Sul
Paraná
Londrina PazeandoO Londrina Pazeando contribui para a construção de uma cultura de paz e não-violência no município
de Londrina por meio da mobilização das pessoas ligadas às organizações do Terceiro Setor, às empresas e ao Estado para
que todos possam viver em paz e harmonia plena. Acredita que os conflitos podem ser resolvidos de forma pacífica e
tem como princípio o conceito de não-violência. Desde 2001, realizou diversas atividades: as Semanas da Paz,
Caminhadas pela Paz e a participação na Campanha &ldquo;Paz no Trânsito&rdquo;. Em 2005, investiu na formação de
educadores: 40 representantes de escolas municipais, estaduais e particulares, ONGs, Polícia Militar e diretores do
Londrina Pazeando participaram do curso de Educação pela Paz, elaborando a AGENDA 39 &ndash; com 39 pontos a
serem trabalhados em Londrina, visando a construção da Cultura de Paz. Ano de Fundação: 2001
Contato: Luis Claudio Galhardi
Tel: (43) 9996-1283
Endereço: Rua Professor Joaquim de Mattos Barreto, 1298 - Jardim Maringá
CEP: 86060-010 - Londrina - PR
E-mail: paz@londrinapazeando.org.br
Site: www.londrinapazeando.org.br

Iddeha

Instituto de Defesa dos Direitos Humanos &ndash; IDDEHA é uma OSC - Organização da Sociedade Civil (nova
designação das ongs) paranaense, sem fins lucrativos, que há dez anos atua em vários estados brasileiros,
promovendo ações de educação para cidadania e direitos humanos.
Os projetos do IDDEHA são processos educativos de estímulo a ações comunitárias, incentivando os participantes a atuar
na vida pública do seu município e também a ser multiplicadores da postura cidadã.
Além da Escola Participativa, o IDDEHA também conta com os projetos Arte da Paz e Liberdade em Ação em
andamento, os dois trabalham conteúdos de ética e cidadania junto a adolescentes através do hip-hop.
Contatos: Wilson Gasino - wilsongasino@yahoo.com.br;
José Luis Ventura Leal - joseluis@iddeha.org.br;
Anita Costa - anitacosta@xmail.com.br
Tel.: (41) 3363-3103 / 9987-1348
Endereço: Rua Reinaldino de Quadros, 89
PR - Curitiba - Alto da XV
Site: www.iddeha.org.br
Rio Grande do Sul
GUAYÍ &ndash; Democracia, Participação e Solidariedade
A Guayí é uma OSCIP, com sede nas cidades gaúchas de Porto Alegre e Caxias do Sul. O objetivo é estimular a autoorganização da sociedade na construção de seus direitos, na perspectiva generosa e solidária de um outro mundo
possível, onde haja socialização dos frutos do desenvolvimento e de todas as dimensões do poder, com respeito às
diferenças, não sendo estas motivo de desigualdade social. Com seu trabalho, busca compartilhar uma reflexão crítica
sobre a realidade, estimulando e fomentando a elaboração de estratégias e ações que se contraponham à lógica excludente
do mercado e das políticas neoliberais. A ONG é composta por um conjunto de colaboradores oriundos dos movimentos
sociais e da experiência de gestão participativa de Porto Alegre.Tem como origem o GEA &ndash; Formação de
Assessoria Sindical, ONG criada em 1979 com atuação junto ao movimento sindical, trabalho rural e na luta pelos direitos
da mulher. E trabalha nas áreas de democracia participativa; luta feminista; questões de gênero; economia popular e
solidária; direitos humanos e segurança urbana; e as questões ecológicas. Ano de fundação: 2001
Coordenador Geral: Milton Pantaleão.
Contato Núcleo Violência, Segurança e Direitos Humanos:
Helena Bonumá - bonuma@guayi.org.br
Luiz Antônio Brenner Guimarães - brennerguimaraes@yahoo.com.br
Tel.: (51) 3212-7178 / 3112-7102
Endereço: Rua José do Patrocínio, 611 - Bairro Cidade Baixa
CEP: 90050-003 - Porto Alegre &ndash; RS
E-mail: guayi@guayi.org.br
Site: www.guayi.org.br Campanhas Brasileira contra as Minas Terrestres
http://www.deolhonoestatuto.org.br
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Contato: Gustavo Vieira
Tel.: (51) 8111-4309
Endereço: Rua Anita Garibaldi, 2120 - Apto 1305
Boa Vista &ndash; Porto Alegre &ndash; RS
CEP: 90480-200
E-mail: gvieira7@terra.com.brComitê Gaúcho sem Armas

Contato: Nicollas Romero
Tel.: (51) 9141-4751
Endereço: Rua São Lucas, 246 &ndash; apto 203
Bom Jesus &ndash; Porto Alegre &ndash; RS
CEP: 91420-540
E-mail: nicorgs@yahoo.com.brONG Educadores para a Paz

Contato: Sônia
Tel.: (51) 3023-4658
Endereço: Rua Fernando Machado, 981/301 - Centro
Porto Alegre/ RS
CEP: 90010-321
E-mail: educadores@educapaz.org.br

Contato: Vitória Bernardes
Tel.: (51) 8423-5985
E-mail: toiabernardes@hotmail.com
Santa Catarina
Nação Hip HopFormada por jovens moradores dos bairros Pró-casa, Monte Cristo e Favela Chico Mendes, na Grande
Florianópolis em Santa Catarina, a organização não-governamental Nação Hip Hop foi criada no ano de 2000, para "dar
visibilidade à invisibilidade do jovem morador de comunidades de periferia", em busca da paz, mas tendo em mente que
esta só será possível com justiça social. Parceiros catarinenses da CUFA (Central Única das Favelas), a ONG realiza
vários projetos sociais e culturais com o objetivo de dialogar com o jovem em situação de risco, utilizando como veiculo a
chamada cultura de rua ou hip hop, e o áudio visual. Entre os principais Projetos destacam-se: CD Coletânea Nação
Brasil Sul-Volume 1, Projeto Favela no Cinema e Cinema na Favela e Projeto nação Hip Hop - Cultura de Rua.
Ano de fundação: 2000
Contato: Claudio Rio
Tel: (48) 9992-9209
Endereço: Rua Noel Rosa, 67 - Sala 201 - Roçado
CEP: 88108-230 - São José - SC
E-mail: nacaohiphop@terra.com.br
Site: www.nacaohiphop.com
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