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Eupaziano: é um jovem que sonha com um Mundo de Paz
e harmonia. Acredita ser possível a Construção de uma
Cultura de Paz e Não-Violência, e fará tudo ao seu alcance
para mobilizar as pessoas e convida-las a compartilhar de
seu sonho.
Eduvidoso: é um jovem bastante questionador e muitas
vezes cético em relação a mudanças. Assustado pela
cultua da violência, a qual todos vivemos nos dias atuais,
sempre tem medo de se lançar em novas propostas de
vida.
Justina: uma adolescente “antenada”, sempre ligada em
buscar uma vida saudável e sustentável. Ela é bastantes
ativa e mobilizadora. Está sempre organizando manifestações e questionando os valores atuais de nossa cultura
bélica e belicista. Inovadora e destemida ela é uma mulher
moderna protagonizando a igualdade entre homens e
mulheres, sem perder a sensibilidade feminina.
Seo Pacífico: é um homem sábio que já viveu muito, culto
e estudioso, ele traz os princípios para trabalhar uma
Educação para a Cultura de Paz. Apesar de sua idade
é conectado a tecnologia da informação, e através das
redes sociais, está sempre se atualizando propondo novas
iniciativas que nos leve a uma sociedade cada vez mais
pacifista e democrática.

Lei 9.188/2003, uma lei que deu certo, este é o nosso jeito de mudar o mundo

 Eupaziano  – Seu Pacífico quando vejo estas paisagens lindas da natureza me sinto tão em paz !
 Seo Pacífico  – Nestes momentos nos lembramos que somos parte do Todo, da natureza, e nos sintonizamos com a harmonia do Cosmos
 Eduvidoso  – então as imagens tem poder de mexer com a gente?
 Seo Pacífico  – Sim, podemos construir um mundo intimo com muita paz e muita harmonia, mesmo quando nos deparamos com os
enganos que produzem as poluições ambientais, as tragédias urbanas, os erros das guerras.
 Eduvidoso  – Mas como isto é possível?
 Seo Pacífico  – Precisamos ser mais apreciativos, ou seja ter um olhar mais profundo sobre os conflitos e dificuldades humanas. Ver
sempre tudo que nos acontece com otimismo e como um aprendizado que vai nos levar a momentos melhores, quando temos o propósito
de nos harmonizarmos com o Todo.

 Seo Pacífico  – Podemos olhar tudo sobre vários ângulos.
Uma grande enchente destruiu muito uma cidade. Pessoas sofreram. A Comunidade para alavancar a reconstrução da cidade pensou em
organizar uma grande festa. Com o passar do tempo a “festa” se tornou anual e popular. Hoje a festa é conhecida no país todo, sendo
fonte de desenvolvimento econômico para a cidade. A festa veio em resposta à tragédia.
É possível um olhar apreciativo, uma mídia apreciativa que colabore na construção de uma cultura de paz. A jornalista norte americana
Judy Rodgers usou a metodologia da I.A (Investigação Apreciativa), criada nos Estados Unidos pelo cientista David Cooperrider e estruturou um projeto chamado IVE Imagens e Vozes da Esperança (www.ive.rg.br). Um novo olhar para o Planeta e para o Mundo. No Brasil
o jornalista André Trigueiro que é editor chefe do programa de TV chamado Cidades e Soluções olha para os conflitos urbanos de forma
inovadora, quando apresenta inúmeras maneiras de supera-los mostrando as soluções que as pessoas estão realizando. Ele também tem
um programa de rádio chamado Mundo Sustentável.

Uma história de um outro mundo, Pazear é possível!

 Eupaziano  – O que parece ser ruim às vezes não é?
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 Seo Pacífico  – Em Londrina o Movimento pela Paz e Não-Violência, através do COMPAZ
Conselho Municipal de Cultura de Paz, chamou os jornalistas da cidade para conversar
sobre esta ideia. Em 2008 um grande encontro aconteceu e juntos tiraram um carta de intenções. Uma das ações foi criar o site Mídia de Paz Paraná (www.midiadepazparana.org.
br ) e fazer um grande banco de releases, de “boas notícias”. Todos podem mandar textos
(e fotos) do que estão fazendo para comunidade, e todos podem buscar lá inspiração para
boas práticas. Não é possível Educar para Paz só com foco nas escolas, a Educação para
Paz deve ser abrangente. Na mídia devemos ser os atores protagonistas, e não só os expectadores dos assuntos. O cuidado com o modo de comunicar pode ser muito inspirador.
Justina  – Existe um Movimento e um Conselho?
 Seo Pacífico  – Foi criada a Lei Municipal 8.437/2001 que instituiu a Semana Municipal
de Paz, sempre na última semana de setembro, para seguir as orientações da ONU. Logo
no inicio destes trabalhos surgiu a ONG Londrina Pazeando, que junto com várias instituições começaram a organizar atividades, como publicar livros com textos e desenhos
dos estudantes, fazer caminhadas pela paz, e outras. As atividades se intensificaram e
em 2007 uma outra Lei Municipal (10.388/2007) criou o COMPAZ, foi o 6º conselho neste
formato do Brasil, e hoje um dos mais atuantes. A inspiração para criação de um conselho
veio da Associação Palas Athena (http://www.palasathena.org ), e em 2008 os primeiros
conselheiros foram eleitos. Muitos destes conselheiros já estavam trabalhando desde o
inicio para o Movimento.
 Eduvidoso  – Mas é só em Londrina que tem este Movimento pela Paz e de Mídia de Paz?
 Seo Pacífico  – 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. A Cartilha mostra um panorama da Cultura de Paz, destacando o manifesto 2000, da UNESCO,
a Campanha 8 Jeitos de Mudar o Mundo, da ONU, e os princípios da não-violência. De
maneira inovadora, apresenta também novas tecnologias de convivência, ilustrando os
conteúdos apresentados com projetos e experiências bem sucedidas em todo mundo. Segundo a autora entre centenas de grupos no Brasil ela selecionou 10 para constar como
exemplo na cartilha. A ONG Londrina Pazeando aparece como um dos destaques ao lado
de projetos tais como a ONG Educadores pela Paz, do RS, a UMAPAZ (Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz) e o Comitê Paulista para a Década da Cultura
de Paz, ambos de São Paulo. Veja na internet: http://www1.sp.senac.br/hotsites/gd4/
culturadepaz/arqs/cartilha.pdf
 Eduvidoso  – Mas o que isto tem haver com este olhar “apreciativo”?

Londrina Pazeando

Movimento Pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando recebe prêmio da ADETEC / FIEP / ACIL / SEBRAE, recebeu o
Prêmio da Categoria Especial/2010.
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.
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O Movimento que trabalha com a construção da Cultura de Paz no município de Londrina e Região, colabora para uma
Educação para Paz, e contribui também para a criação de uma atmosfera favorável que propicia o fortalecimento da
cooperação e solidariedade entre Pessoas e Redes, de maneira positiva - na visão de que os negócios só são bons se
puderem ser sustentáveis, ou seja se estiverem alinhados com os conceitos de sociedade onde a cultura seja a Cultura
de Paz.

 Seo Pacífico  – No primeiro ano do COMPAZ, o conselho chamou também alunos do curso de Design da UEL - Universidade Estadual de
Londrina. Eles fizeram os layouts dos cartazes, outdoors, camisetas, cartões telefônicos da Sercomtel e também uma logomarca para o
conselho. “Palavras e imagens materializam coisas”. Imaginaram muitas pessoas juntas de “mãos dadas” em prol da construção de uma
cultura de paz, cumprindo os ODM Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A logo simboliza isto, pessoas unidas buscando a “sustentabilidade” do Planeta Terra. As cores são as dos ODM. Em 2009 um grande abraço no lago foi pensado participaram 800 pessoas,
em 2009 foram 1.500, em 2011 estavam 3.000, em 2012 e 2013 foram 3.200 pessoas que deram as mão e abraçaram o lago ... a imagem
da logo se materializou (aconteceu). Para respostas corretas devemos fazer as perguntas corretas!
 Eduvidoso  – Então tem o Movimento, o Pazeando, o COMPAZ e este ODM da ONU?
 Seo Pacífico  – A ONU na 107ª sessão plenária 13 de setembro de 1999 proclama solenemente a Declaração sobre uma Cultura de Paz, e em 2000 o Pacto pelos oito grandes ODM Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a UNESCO propõe um Manifesto realizado por Nóbeis da Paz. Parte da logo do
COMPAZ vem à imagem 8 e o que ela representa “todos juntos pelo desenvolvimento Sustentável de
Planeta, um desenvolvimento onde a Cultura de seja a de Paz. O Movimento Pela Paz é amplo e conta
com inúmeras frentes de trabalho: - o Conselho, a ong Pazeando, o Fórum Desenvolve Londrina, vários outros conselhos municipais, empresas com responsabilidade social, governos comprometidos, e
muitas outras ongs como AME, Meprove, Epismel, Núcleo Espirita Irmã Scheilla, (são próximas de
1000 estas instituições do terceiro setor na cidade) O Fórum Desenvolve Londrina tem um excelente
estudo sobre estas organizações e suas atuações na cidade, vale a pena pesquisar no site www.forumdesenvolvelondrina.org
 Seo Pacífico  – No Estado do Paraná tem o Movimento Nós Podemos Paraná, que protagonizado pelo sistema FIEP/SESI tem trabalhado
arduamente para disseminar o Pacto do Milênio e incentivar ações que colaborem para se alcançar as metas do ODM da ONU, que são:
1-Erradicar a pobreza extrema e a fome
2-Educação Básica de qualidade para todos
3-Promover igualdade de gênero e dar poder às mulheres
4-Reduzir a mortalidade infantil
5-Melhorar a saúde materna
6-Combater HIV/AIDS, malária e outras doenças.
7-Assegurar sustentabilidade ambiental
8-Desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento sustentável

Uma história de um outro mundo, Pazear é possível!

www.nospodemosparana.org.br / www.nospodemoslondrina.org.br
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 Eupaziano  – Então para construir uma cultura de paz precisa de muita gente?
 Seo Pacífico  – Hoje no Planeta somos 7 bilhões de seres humanos. Toda vez que compramos alguma coisa levamos para casa “um
pedacinho de Planeta”. Os recursos do Planeta são finitos. Quando um país consome muito, falta para outros. O cobertor é curto. Hoje é
uma necessidade buscarmos a sustentabilidade em tudo que fizermos. Os Negócios e projetos devem se atentar para 4 pilares: 1- é um
negócio viável financeiramente? 2- é socialmente justo e ético e colaborará com a comunidade? 3- não depreda o ambiente? 4- ajuda a
mudar nosso modo de viver e oportunizar a mudança da cultura de violência para uma cultura de harmonia? Se as resposta forem todas
“sim” então estamos dentro do conceito de negócio sustentável, cultura de sustentabilidade. Ou seja, buscar uma Cultura de Sustentabilidade é contribuir para construção da Cultura de Paz, como apreciativamente propôs a ONU/1999.
 Eduvidoso  – Parece muito difícil!
 Seo Pacífico  – Devemos pensar “complexo”. Estamos há milênios vivendo em uma cultura de violência, uma cultura e uma linguagem
bélica. Na história do mundo os homens sempre fizeram guerras e criaram o herói guerreiros, viraram estátuas em praças públicas e
nomes de ruas. Fizeram estas guerras em nome da bandeira de “conquistar a paz”. O conceito sempre foi “se queres a paz, prepara-te
para a guerra”. O novo paradigma deve ser - “Se queres a paz, educa para paz”. Vamos pensar e valorizar os heróis pacifistas como
Gandhi, Chico Xavier, Madre Tereza de Calcutá, Jesus, Zilda Arns, Betinho, Chico Mendes os recicladores anônimos, e outras pessoas
também.Nesta cultura bélica educamos para violência desde o berço com letras de cantigas como “nana nenê que a cuca (mostro) vem
pegar” ...seja bem vindo a um mundo violento, ou “atirei o pau no gato”, “marcha soldado cabeça de papel”, “o cravo brigou com a rosa e
despedaçou sua cabeça” etc. Porque todos os vídeo games (a maioria) sempre tem que “matar” ou destruir algo para “vencer” o jogo ou
ganhar pontos. Nós Educamos nossas crianças (a família, a mídia, a escola, a sociedade) para perpetuação da cultura de violência. Esta
é nossa cultura atual, a cultura da violência.
Justina  – Mas Seu Pacifico os joguinhos “são virtuais” matamos aqui e eles aparecem ali?

Londrina Pazeando

 Seo Pacífico  – Pois é, precisamos “brincar de salvar o planeta”.
“De acordo com o estudo do Sipri (Instituto de Pesquisa para Paz de Estocolmo - Sipri, na sigla em inglês), em 2009 os gastos militares
de todo o mundo subiram para cerca de US$ 1,53 trilhão, 6% em relação ao ano anterior, e 49% em relação a 2000. Dos 15 países
maiores compradores de equipamentos militares, 14 revelaram aumento de gastos em 2009. O total de gastos consolidados em 2009 foi
considerado surpreendente mesmo quando descontada a inflação do período. São U$ 48 mil dólares por segundo.”
Todo este recurso poderia ser usado para educação, saúde, moradia, pesquisa em novas tecnologias. Para alcançar as metas dos ODM.
Mas é gasto para proteger gente de gente. Enquanto isto o aquecimento Global é um sintoma desta cultura da violência.
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 Seo Pacífico  – Pensando nisso o COMPAZ se envolveu em
2009 numa “campanha para fazer valer” a Lei 9.188/2003 que
proíbe a venda de armas de brinquedo no município. Os conselheiros foram ao chefe do executivo, o prefeito e cobraram a fiscalização da Lei. Assim junto com fiscais foram as lojas convidar
os comerciantes a cumprirem a lei. Convidaram os pais, avos,
professores e educadores a desincentivarem as crianças a brincar de matar. Nas escolas a secretaria municipal de educação e
o núcleo regional de educação intensificaram as campanhas de
pedido que as crianças trouxessem de suas casas estes “brinquedos”. Redações e desenhos foram solicitados, uma grande
reflexão aconteceu. Sempre com o foco na Educação para a
Paz, hoje esta é UMA LEI QUE DEU CERTO NA CIDADE, um jeito
nosso de mudar o mundo.
jogos violentos

 Eupaziano  – Puxa tem tanta gente trabalhando nesta ideia!

escolas na solenidade de entrega do selo

 Seo Pacífico  – Em 2011 a Lei foi aprimorada com uma
definição precisa de que é “uma arma de brinquedo” (brinquedo
que imitem armas de fogo) e com a criação de um SELO para os
lojistas que cumprem a Lei. Em novembro de 2013 chegamos a
mais de 50 lojas com SELO em Londrina, isto é praticamente
todas as lojas que vendem brinquedos na cidade. Fizemos uma
campanha na cidade, e TODAS as TVs, Rádios e Jornais participaram doando publicidade gratuita. Toda história com fotos, filmes informações estão no site da Câmara Municipal em
http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/arma.xhtml
Pensamos em inspirar o Brasil, e propusemos no congresso nacional uma Lei Federal -PL 5057/2013. Acreditamos que podíamos inspirar ... e em 20/setembro de 2013 uma Lei foi aprovada
no Distrito Federal e em janeiro de 2014 no Estado de São Paulo.

De uma Lei Municipal no interior do Paraná , hoje temos duas unidades da federação com a proposta.
O tema da Copa do Mundo foi “Por um Mundo Sem Armas, drogas, violência e racismo” queremos dizer ao Planeta: - chega de armas,
nós no Brasil estamos educando nossas crianças para não-violência e para Paz.

 Eduvidoso  – Mas estas são de brinquedo e as de verdade?

lojistas recebendo o selo

jogos da seleção brasileira em 2011

Uma história de um outro mundo, Pazear é possível!

 Seo Pacífico  – A Rede Desarma Brasil – Segurança, Justiça
e Paz foi criada em março de 2005 com o objetivo de ampliar e
melhorar a Campanha de Desarmamento no Brasil. Participam
dela diversas organizações da sociedade civil que trabalham com
temas relacionados à segurança pública, ao enfrentamento da violência e à promoção da Cultura de Paz. A ong Londrina Pazeando
é uma destas instituições. A cidade foi por vários anos a única
cidade não-capital a receber a Caravana do Desarmamento, uma
caravana que tem como finalidade articular e incentivar em parceria com o Ministério da Justiça nos Estados o Desarmamento. A
cidade criou em 2004 o Comitê Londrinense para o Desarmamento, o comitê como uma instância do movimento pela paz. O comitê
participou do Referendo, criou postos de coletas de armas, fez
blitz educativas, ministrou curso treinando voluntário para campanha. O comitê fez parceria com o 31ª Festival de Música de Londrina. Esta apresentação foi na sede da Polícia Federal
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 Eduvidoso  – Tanto empenho para diminuir os numero de armas,
porque?
 Seo Pacífico  – As armas de fogo são responsáveis por inúmeras
mortes no Brasil.
1. O jovem é a principal vítima.
2. Ter arma em casa é muito mais um risco do que uma proteção.
3. Armas de fogo transformam conflitos banais em tragédias
para a vida toda:
4. As armas causam acidentes.
5. Porque armas são usadas em suicídios.
6. Tirar armas de circulação ajuda a desarmar criminosos.
7. A maioria das armas em circulação é brasileira e não contrabandeada.
8. Porque armas de fogo são letais.
9. As armas geram altos custos à saúde pública
10. A Campanha já faz efeito.

O comitê fez parceria com o 31ª Festival de Música de Londrina. Esta
apresentação foi na sede da Polícia Federal

 Seo Pacífico  – O desarmamento não é a única solução para o
problema da violência que é multicausal.
Existem vários fatores que influenciam a violência (a desigualdade
social, a qualidade do ambiente urbano, a eficiência dos sistemas
de justiça e segurança pública, etc.). Mas com a diminuição da circulação de armas em nossa sociedade é possível diminuir o número
de armas nas mãos dos criminosos, bem como reduzir o número de
pessoas que perdem a vida por motivos banais.
O que hoje é um assassinato poderia ser uma agressão.
A campanha de entrega de armas é a oportunidade que você tem
de se desfazer de sua arma e ser remunerado pelo governo, dentro
da lei. Você pode receber de R$ 100,00 a R$ 300,00 de indenização.

No mundo:
1. Há 639 milhões de armas de pequeno porte no mundo: uma para cada 10
pessoas.
2. As armas são produzidas por mais de 1.000 empresas em pelo menos 98
países.
3. A cada ano, são produzidas 8 milhões de armas de pequeno porte.
4. A cada ano, 16 bilhões de unidades de munição são produzidas: são mais
de duas balas para cada homem, mulher e criança do planeta.
5. Cerca de 60% das armas de pequeno porte estão nas mãos de civis.
6. Mais de 500.000 pessoas são mortas com armas de fogo todos os anos:
uma vítima a cada minuto!

Londrina Pazeando

7. Um terço dos países gasta mais em armamentos do que em serviços de
saúde.
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Homenagem para as crianças de Realengo/RJ maio/2011

Destruição de armas no RJ set/2006

Justina  – Puxa são inúmeras ações o que mais foi realizado?
 Seo Pacífico  – Estas foram algumas das atividades:
• Abraços Grátis no calçadão
• Palestra DESARMAMENTO - convite ao Rangel Bandeira da ONG
Viva Rio na Câmara Municipal de Londrina
• Apresentação no Encontro Internacional “EN PIE DE PAZ” - Cultura
de Paz, políticas públicas e desenvolvimento cultural em São Paulo/SP
• Apresentação da experiência ao Núcleo de Estudos e Formação de
Professores em Educação para a Paz e Convivências - NEP/UEPG –
Ponta Grossa/PR
• Apresentação de trabalho no Congresso Nós Podemos Paraná em
Curitiba
• Visita ás lojas convidando para receber SELO
• Lançamento do Gibi arma não é brinquedo...dê abraços ( on-line,
PDF e impresso)
• Publicação nova versão do Jogos de Paz
• Desfile 07 setembro do COMPAZ
• Palestra Mídia de Paz: A contribuição da imprensa na construção do
mundo sustentável, com jornalista André Trigueiro
• 5º Abraço no Lago
• Ato cívico - Prefeitura entrega do 11° Livro Londrina Pazeando 2013
• 6º Fórum Estadual de Educação para Paz – Mídia de Paz
• Ouro Verde 10° Noite de Cultura de Paz
• 11° Noite de Autógrafos Livraria Curitiba do Catuai
• Oficina de Resolução Pacífica de Conflitos
• ACAMPAZ – Acampamento pela cultura de Paz e pelos ODM
• Mais de 38 escolas fizeram caminhada pela Paz
• 11º Exposição dos textos e desenhos dos alunos autores do Livro
Londrina Pazeando
• Mural Móvel pela Paz (Museu de artes de Londrina)
• Reunião Semanal do COMPAZ (todo quarta –aberta a comunidade)
• Solenidade de Entrega do Selo na Câmara Municipal
• 1° Encontro para troca de experiências entre “Grupos de Gestantes”
de Londrina e Região

Blitz/2011 nas ruas da cidade, participaram 11 grupos em 11 pontos da
cidade. Distribuímos 5.000 panfletos em uma tarde.

 Seo Pacífico  – ..está tudo no site.
 Eupaziano  – Ah então a história deste movimento vai ficando registrada na internet !

-Abraços Grátis no calçadão:
A população que passava pelo calçadão do Centro de Londrina,
a cada ano é surpreendida por um grupo de pessoas que estão
distribuindo abraços! Integrantes do Movimento pela Paz e
Não-Violência de Londrina, COMPAZ, Movimento Nós Podemos
Londrina, ONG Londrina Pazeando e outras instituições levam cartazes escritos de próprio punho, indicando que ali as pessoas tem
o direito a receber abraços gratuitos. O objetivo da campanha, que
se iniciou em 2010, é através do gesto do abraço, resgatar alguns
valores humanos como o cumprimento às pessoas na rua, dar as
mãos, abraçar, sorrir e até mesmo um simples balanço de cabeça.
Um simples desejo de paz, de amor e de comunhão que muitas
pessoas levaram para casa ou para o trabalho depois de passar por
aquele grupo. Uma simples e gostosa demonstração de paz!

Uma história de um outro mundo, Pazear é possível!

 Seo Pacífico  – sim e tem mais:
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Comitê Londrinense pelo Desarmamento:
1-Guarda Municipal de Londrina,
2- Polícia Militar 5° Batalhão,
3- Polícia Civil
4- Secretaria Municipal da Mulher,
5- Secretaria Municipal de Acessibilidade
6- HU Hospital Universitário de Londrina
da UEL ,
7- ASSOMAR Associação dos Moradores e Amigos da Jardim Maringá,
8- Câmara Municipal de Londrina
9- SEED –EEFBP,
10- URE União Regional Espírita (18°),
11- Igreja Presbiteriana de Londrina (1°),
12- UEL Universidade Estadual de

Londrina,
13- LBV Legião da Boa Vontade,
14- COMPAZ Conselho Municipal de
Cultura de Paz de Londrina
15- Londrina Pazeando,
16- Conselho Comunitário de Segurança
-Londrina CONSEG -Centro / Londrina,
17- Nós Podemos Londrina
18- Polícia Federal
19- Arquidiocese de Londrina
20- Polícia Rodoviária
21- CONSEG leste
22 - ONG Mopnib
23- OAB Londrina
24- Igreja Presbiteriana Independente
do Brasil

Palestra sobre desarmamento pelo Sociólogo Rangel Bandeira da ONG Viva Rio na Câmara Municipal de Londrina. Na oportunidade a “campanha 2011” foi
lançada no Estado do Paraná, e o comitê londrinense foi reativado. Infelizmente no dia em que Rangel estava aqui, na sua cidade mais uma tragédia aconteceu
no bairro de Realengo.

 Eduvidoso  – As lojas estão cumprindo a Lei?
 Seo Pacífico  – Conselheiros e fiscais da Prefeitura, visitam ás
lojas levando a Lei e convidando lojistas a solicitarem o SELO.
Eles vão dizer aos lojistas que:
Art. 4º-B. Caberá ao Poder Executivo e a Câmara Municipal de
Londrina conceder o Selo a título de reconhecimento público em
razão do cumprimento da lei.
§ 1º A concessão do Selo às empresas deverá ser feita por meio
de requerimento do interessado à Secretaria Municipal de Fazenda com cópia para conhecimento ao Poder Legislativo Municipal,
observado o seguinte e nesta sequência:
Art. 4º-C. Para os fins desta lei entende-se por arma de brinquedo:
I - aquelas que imitem, se assemelhem ou tragam o formato de Primeira visita em 2009
armas de fogo;
II – brinquedos que tenham cano e gatilho ou que lembrem ou
associem a armas de fogo como: revólver, arcabuz, bacamarte, bazuca, canhão, carabina, espingarda automática, espingarda, fuzil de
assalto, garrucha, metralhadora, mosquete, pistola, pistola-metralhadora/submetralhadora, rifle; e
III – brinquedos que disparem água, líquidos, sucos, sons de qualquer natureza, bolinhas, espumas, luzes, luzes a laser, docinhos (chicletes, balas e doces).”
 Eupaziano  – olha a gente
aí ...então também fazemos parte desta história?

Londrina Pazeando

 Seo Pacífico  – Estamos
ajudando a construir um
mundo melhor para todos.
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Justina  – nosso movimento é empreendedor, né seu pacifico!
 Seo Pacífico  – Sim Justina e um jogo e uma
nova versão do “Jogos de Paz” foi lançada.
Pensando no potencial dos jogos como promotores da paz, o Londrina Pazeando, desenvolveu um jogo de cartas (40 cards) inédito
no Brasil. O jogo traz a proposta pedagógica
de educação para a paz. Há três eixos no
jogo de cartas: biografia de pacifistas - como
Madre Tereza de Calcutá, Cristo, Lutter King,
Betinho e Gandhi; conceitos referentes à Lançamento do Gibi arma não é brinquedo...dê abraços ( on-line, PDF e impresso).
cultura de paz - como a diferença entre for- O material foi apresentado para as diretoras das Escolas Municipais durante Seminário da Pedagogia
ça e violência - e propostas que a ONG e o Empreendedora, programa inovador implantado pela prefeitura, metodologia formulada pelo Prof.
Fernando Dolabela, que traz o ensino de empreendedorismo na educação básica, voltada para o desenCOMPAZ vem realizando em Londrina.
volvimento social sustentável.
Vence o jogo quem terminar com o maior
número de cartas, mas uma regra básica é
que o vencedor, no final, agradeça os colegas pela oportunidade de jogar e vencer a
partida, pois tem consciência de que isso não seria possível se estivesse sozinho. ‘’A
regra número 10 do jogo também é fundamental, pois afirma que todos terão vencido a
partida se tiverem cooperado para resolver os pequenos conflitos’’.
 Eduvidoso  – Que legal eu coleciono cartões telefônicos

Uma história de um outro mundo, Pazear é possível!

 Seo Pacífico  – Outro lançamento durante a 13ª Semana da Paz é dos cartões telefônicos com imagens e frases alusivas à Paz, numa parceria entre a ONG Londrina
Pazeando e a Sercomtel, que ocorre desde 2004, com a distribuição de 20 mil unidades
em 1.700 pontos de venda. São oito versões de cartão.
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Desfile 07 de setembro, a cada ano o COMPAZ participa deste Ato Cívico levando o tema de cada ano.
Nossa “bandeira é a Bandeira da Paz”.

O Prefeito anterior da cidade é Jornalista e esteve presente ao evento

Abertura da11º Semana de Paz na Prefeitura de
Londrina.

Palestra Mídia de Paz: A contribuição da imprensa na construção do
mundo sustentável, com jornalista André Trigueiro.
O jornalista veio ministrar palestras e participar do abraço no lago.
Posteriormente ele publicou no programa Cidades e Soluções uma matéria
de 22 minutos sobre o movimento com o titulo “Pacifistas de Londrina”.
No programa tem a participação especial do Dalai Lama que fala sobre a
construção de uma Cultura de Paz no Planeta.
O programa está na internet e pode ser acessado pelo google “cidades e
soluções”.
“Londrina tangibilizou a paz, não há mundo sustentável sem paz” afirmou
o jornalista quando visitou nossa cidade.
Ato cívico - Prefeitura entrega do 11° Livro Londrina Pazeando 2013

Londrina Pazeando

No centro cívico todos os anos é realizado o lançamento do Livro com os textos
e desenhos dos alunos. Também são contemplados no livro textos de professores e pais ou responsáveis.
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6º Fórum Estadual de Educação para Paz – Mídia de Paz

 Seo Pacífico  – Pois é aqui as crianças tem seu grito de Paz, e não um grito de guerra.
 Eupaziano  – Então o movimento está sempre discutindo as ideias para uma mídia apreciativa ... viu como já aprendi Seo Pacifico!
 Seo Pacífico  – Quem é a “mídia” ou quem é a imprensa.
Não é uma instituição, não é uma organização não-governamental, não é um veículo de comunicação, uma empresa, não é ninguém! A
soma dos veículos de comunicação, escrita, falada, televisiva e agora a internet formam a “grande mídia”.
Os conteúdos são muitas vezes os mesmos, o fato é sem dúvida nenhuma o mesmo, mas as linhas editoriais, o “jeito de apresentar” é
o que varia.
Fazer da “violência” entretenimento no mundo moderno é sem dúvida totalmente inapropriado, uma vez que só contribui para aumentar
a desesperança e contribui para potencializar ainda mais a violência.
Uma mídia para a paz, se preocupa com a verdade. Mostrar o que de bom “acontece” faz parte desta verdade. Se o noticiário só mostrar
violências, ele estará deformando a verdade, que é composta de altruísmo, solidariedade, fraternidade, compromissos, e também de
corrupção, descasos e violências.
Compromisso com a verdade, ética e cuidado na comunicação são elementos essenciais de uma mídia que pretende contribuir para a paz.

Ouro Verde 10° Noite de Cultura de
Paz
Crianças e adolescente de escolas
públicas e particulares se encontram
no palco do Teatro Ouro Verde para
cantar, dançar, falar de poesia,
reafirmar sonhos e manifestar-se
culturalmente. A cada grupo que
sobe ao palco a alegria e a tensão de
apresentar o melhor de si, pensando
e sentindo como deve ser um mundo
onde a cultura seja a de paz.

3ºACAMPAZ – Acampamento pela cultura de Paz e pelos ODM, organizado pelo clube aventureiros do amanhecer e outros, o ACAMPAZ teve 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, Objetivos do
Milênio e Técnicas Campistas ao qual proporcionará a Fraternidade e a Paz na busca do Desenvolvimento de nossa sociedade.

Uma história de um outro mundo, Pazear é possível!

11° Noite de Autógrafos Livraria Curitiba do Catuai
Você já sentiu a emoção de autografar o seu livro? Na noite de autógrafos os alunos convidam seus parentes e amigos e vão ao Shopping Center para cheios de
si mostrar suas ideias de como ajudar nesta imensa construção de um mundo de paz e esperanças.
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 Eupaziano  – meu pai também foi selecionado!

 Eduvidoso  – Meu amigo
entrou no livro este ano

Justina  – Em 2015 eu
quero ir neste acampamento!

Mais de 38 escolas fizeram caminhada pela Paz. Com
Bandeiras da Paz, do COMPAZ,
Pazeando, ODM, eles aprendem
a exercer suas cidadanias.
Um “pequenino” de bairro de
periferia diz:
“puxa tia esta é a catedral, este
é o calçadão? É a primeira vez
que venho aqui no centro.
Outras escolas caminham em
seus entornos, abraçam suas
escolas.

MURAL MÓVEL INTERATIVO é um banner de 2,44 X 1,6 metros com possibilidade das pessoas fazerem um cartão postal personalizado (FOTO) e enviar
para seu amigos, familiares de Londrina e de outras cidades. As pessoas crianças, adultos - podem participar juntos com , Eupaziano e o Eduvidoso de
mais esta semana municipal da paz e ajudar na construção da cultura da paz.
A Cada ano um lugar da cidade recebe o Mural para que as pessoas façam
seu cartão postal pela paz.

Reunião Semanal do COMPAZ

O 1° Encontro para troca de experiências entre “Grupos de Gestantes” de Londrina e Região
com grupos que dão apoio a gestantes em vários pontos da cidade de Londrina. O encontro
reuniu membros de ONGs, grupos organizados de igrejas, representantes de secretaria da
mulher, do conselho municipal de saúde entre outros e teve como objetivo identificar as
necessidades dos grupos de apoio a saúde da gestante existentes em Londrina.

Londrina Pazeando

Na oportunidade foi lançada a logo tema de 2012 do Movimento pela Paz e Não-Violência.
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Justina  – Meu primo que mora Recife recebeu uma foto nossa por e-mail ...
 Eduvidoso  – Quem pode participar das reuniões do conselho?
 Seo Pacífico  – A Reunião Semanal do COMPAZ acontece todas as quartas feiras no SESI (rua dep. Fernando Ferrari 160) e é uma
reunião aberta a toda a comunidade intensada em trabalhar por uma cultura de paz
São atribuições do COMPAZ LD:
I. Formular diretrizes e sugerir a promoção de atividades que visem às manifestações comunitárias e parlamentares pela paz, bem como
tomar medidas efetivas na busca deste mesmo objetivo nos cenários socioeconômico, político, filosófico, religioso e cultural;
II. Sugerir ações governamentais;
III. Assessorar o Poder Legislativo emitindo pareceres e acompanhando a elaboração e a execução de ações parlamentares em questões
relativas às manifestações da comunidade pela Cultura de Paz.
IV. Apreciar Projetos de Lei segundo os critérios de Cultura de Paz, manifestando-se diante da matéria, sempre que considerar necessário.
V. Desenvolver estudos, debates e pesquisas relativos à persecução de ideais comprometidos com a Cultura de Paz e ao cumprimento
do disposto nos tratados internacionais.
VI. Desenvolver projetos que promovam a participação de toda a sociedade a favor dos ideais de que trata este Regimento;
VII. Apoiar realizações mencionadas no item I e no item V, bem como promover entendimentos e intercâmbios com organizações e
movimentos sociais, nacionais e internacionais, pelos mesmos ideais.

referencial teórico do movimento pela
paz e não-violência

Com cerca de 80 anos, a educação para
a paz apresenta um desenvolvimento
considerável, qualificada como uma
especial direção da investigação em
pedagogia internacional, constituindose em uma verdadeira disciplina
científica e suscitando experiências
significativas, tanto na educação formal
como na educação não-formal.
Embora a educação para a paz
constitua-se num conceito abrangente,
abrigando as mais diversas
experiências, sob os mais diversos
títulos – educação para a paz,
investigação para a paz, educação

mundial, educação para a tolerância,
educação para a convivência, educação
para a sobrevivência, educação
para a responsabilidade global,
educação planetária, educação para
o desarmamento, educação para
a não-violência, educação para a
compreensão, cooperação e a paz
internacional –, podemos, sob estas
diversas denominações, constatar um
núcleo comum de preocupações, tais
como:
1) criar referenciais não-violentos,
2) fortalecer conexões comunitárias e
renovar a esperança;

Uma história de um outro mundo, Pazear é possível!

Alunos da UNOPAR foram treinados para ajudar a organizar o gigantesco abraço de 3.200 pessoas.
A filosofia de evento é abraçar Londrina e região, desejando muita paz para todos, utilizando as bandeiras do COMPAZ, do PAZEANDO, Internacional da PAZ,
dos ODM Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 50 grupos inscritos antecipadamente já chegaram na beira do lago sabendo suas posições no grande
abraço. O perímetro do lago é de 2.400 metros. Não precisamos nem “esticar” o braço para fechar todo perímetro.
(ONU) “os 8 jeitos de mudar o mundo”, bem como faixas, cartazes, camisetas brancas, ou camisetas coloridas.
Todas as pessoas PODEM “manifestar sua paz” livremente. Também as pessoas que pertençam a um grupos em uma empresa, no governo, nas associações,
nos sindicatos e outros segmentos. Quem pode participar do abraço? quem quiser manifestar seu sentimento de Paz para Londrina e Região e para o Mundo.
Foto Clube de Londrina: Jorge Tavares
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3) formar consensos para a paz;
4) capacitar pessoas para mudanças pela paz;
5) promover a justiça e o fim das desigualdades sociais;
6) oportunizar vivências plurais, para além dos preconceitos e
estereótipos;
7) instrumentalizar a resolução não-violenta de conflitos;
8) ajudar a lidar com a agressividade, canalizando-a

construtivamente;
9) desenvolver uma crítica à cultura de violência...
Prof. Marcelo Rezende Guimarães (Dom Irineu)
Movimento Campanha Global de Educação para a Paz, Haia/
Holanda 1999

Apresentação da experiência do Londrina Pazeando 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.
Este evento internacional pretendeu abrir um espaço de reflexão e debate sobre as práticas de Cultura
de Paz, a efetivação de políticas públicas e o desenvolvimento cultural nesse campo a partir de questões
conceituais e também de práticas de cultura de paz em andamento. A grande quantidade de projetos e
programas desenvolvidos atualmente – que abrangem desde pequenos grupos até atividades relacionadas aos conflitos e à paz internacional, passando por escolas e organizações da sociedade civil, é um
indicador da importância do tema.
Esse Encontro reuniu participantes do Brasil e de outros países iberoamericanos, incluindo pensadores,
“ativistas”, agentes de cultura de paz, de direitos humanos e de gênero, que têm contribuído para a
ampliação do tema e para a resolução não violenta de conflitos. Foi de suma importância trabalhar para a continuidade de atividades e projetos relacionados ao
tema no contexto da Declaração da UNESCO sobre Cultura de Paz que completa 10 anos.
Apresentação da experiência do Londrina Pazeando 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.
Cabe ressaltar que o NEP/UEPG está ligado às discussões atuais sobre violências escolares, ao
estudos sobre convivências e clima escolar e atento ao movimento que internacionalmente é
conhecido como Investigação para a Paz (Peace Research). Como conceito básico para o trabalho
está o entendimento da Educação para a a Paz como o processo pedagógico de resolução nãoviolenta dos conflitos, entendo os conflitos como inerentes aos seres humanos e às escolas. Logo
a percepção sobre Paz é ampliada da questão apenas da espiritualidade, harmonia e tranquilidade
– mesmo que as considere – para um dimensão mais concreta das práticas sociais escolares considerando a diversidade de ideia, opiniões e formas de perceber
o mundo e a vida.
Nesse cenário encontramos a necessidade de buscar através de diálogo qualificado, relações humanas mais horizontais, repúdio aos vários tipos de violências,
valorização dos direitos humanos e ressignificação de valores humanos as contribuições necessárias para a formação de professores para as diferentes situações de violências nas escolas.

Londrina Pazeando

 Seo Pacífico  – A
cada ano o movimento se renova
e se fortalece.
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 Eupaziano  – Já sei “este é o nosso jeito de
mudar o Mundo”

 Seo Pacífico  – C a d a
um deve fazer do seu
jeito a parte que lhe
cabe para criar a harmonia e paz no Planeta

“...então eu pergunto: porque não dar uma chance para a paz?” (John Lenon)
Morrer se preciso for, matar nunca. (Marechal Rondon)
A história quis que eu ajudasse o mundo a se livrar da ameaça nuclear.
(Gorbachev)
O que precisamos matar no inimigo é o desejo de matar. (Gandhi)
Os verdadeiros fautores de violência são aqueles que fere a justiça e impedem
a paz. (Dom Hélder)
Guerra nunca mais! (Einstein)
A minha paz vos dou, não vô-la dou como a dá o mundo. Dou-vos a paz que o
mundo não pode dar. (Jesus Cristo)
Festa Junina 01/06/2014
O jogo para Celular Android, PC, iPhone, iPod, Tablet e internet 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.

5º Abraço no Lago - Foto: Flavio Benedito Conceição

Uma história de um outro mundo, Pazear é possível!

1º Abraço pela Paz e Não-Violência no Centro Cívico de Londrina - Foto: CML/Imprensa/Devanir Parra
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O Curso de Especialização em Educação para a Cultura de Paz é de natureza teórico/prático e visa capacitar profissionais para atuar com competências na construção
da cultura de paz em ambientes escolares, educativos e sociais. O curso apresenta uma matriz curricular flexível com disciplinas que se complementam, formando
um conjunto de competências conceituais e técnicas necessárias a formação profissional. A proposta atende as diretrizes estabelecidas pelo MEC para a oferta de
cursos de pós-graduação Lato Sensu.
Será o primeiro Curso de Especialização em Educação para a Cultura de Paz no Brasil.

www.sagipecas.com.br
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Ordem DeMolay

Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental

O que são as Empresas Amigas da Cultura de Paz?
Desde 2005 as empresas Móveis Brasília, Rondopar, SESI/FIEP, Sagipeças,
Sinamed, Sicoob, Pennacchi, SS Indústria de Plásticos, e posteriormente
a Sena Construtora, Vale Verde, Midiograf, Sindimetal, Sindicato Rural Patronal, Colégio Universitário, Malui Ilha do Sol e Sicredi, vendo a importância de se Educar para Paz, para a Sustentabilidade, para Cidadania Global,
compreendeu que o Movimento Pela Paz e Não-Violência 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 ODM Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (os oito jeitos de mudar
o mundo) e 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.
Você empresário e empreendedor JUNTE-SE A NÓS!
Você sabia que o Londrina Pazeando é referência Nacional?
O Movimento pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando completa em
2014 quatorze anos de trabalho. Nesta história de sucesso já uma referencia nacional em Educar para Paz, conforme preconiza a ONU em 1999
onde Proclama solenemente a “Declaração sobre uma Cultura de Paz”,
com o objetivo que os Governos, as organizações internacionais e a sociedade civil possam orientar suas atividades por suas sugestões, a fim de
promover e fortalecer uma Cultura de Paz no novo milênio... E a UNESCO
que propõe a década de 2000-2010 como década para superação da violência para as crianças do mundo. Neste contexto mundial o movimento
tem se orientado.
Você sabia que Londrina é a única cidade não-capital a receber por varias vezes a caravana do desarmamento?
Como um dos membros fundadores da Rede Desarma Brasil, a ONG Londrina Pazeando, se destacou na primeira campanha de desarmamento
proposta pelo governo federal (hoje uma política pública permanente do

Governo Federal /MJ) onde recebeu 25% das amas entregues no Estado
do Paraná, criando o Comitê Londrinense pelo Desarmamento. Hoje junto
com a Rede Desarma Brasil colabora com o Ministério da Justiça nas
campanhas oficiais.
Você sabia que Londrina Pazeando ajudou a fundar o COMPAZ?
O COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz (2008) é o sexto neste
formato criado no Brasil e hoje o único entre os 5.565 municípios do país
que já está em sua terceira gestão. O conselho é formado por 12 representantes do governo e 12 da sociedade civil.
Você sabia que já organizamos 13 Semanas Municipais da Paz?
É a única cidade do Brasil que tem este feito. A cada ano publicamos um
livro “Londrina Pazeando” com textos e desenhos de alunos (agora de
professores e pais), cartões telefônicos comemorativos, outdoors, mural
móvel (para cartão postal), gibis com orientações sobre cultura de paz e
desarmamento (e também em versão virtual e PDF), noites de cultura de
Paz (no saldoso teatro ouro verde), caminhadas pela paz, abraços grátis,
abraços nas escolas, jogos de paz (cards) e o famoso “abraço no lago”.
Nossa cidade é a única que tem uma política pública para não comercialização de “armas de brinquedo”!
A Lei 9.188/2003 proíbe a venda de “armas de brinquedo”. Os fiscais da
Secretaria Municipal da Fazendo fiscalizam e o movimento pela paz e nãoviolência - Londrina Pazeando, o COMPAZ e suas várias instituições fazem
campanha educacional. Somos a única cidade que tem um SELO para o
lojista que não comercializa as armas de brinquedo e quer participar da
campanha. Inovação e liderança na reflexão de temas globais nos coloca
em evidencia e nos enche de responsabilidades. O tema social da Copa
de 2014 é: “Por um Mundo sem armas, sem drogas, sem violência e sem
racismo”. Os Londrinenses querem poder dizer ao Mundo, no Brasil já não
temos mais “armas de brinquedo”. Inspirado na experiência de Londrina
em set/2013 o Distrito Federal criou a Lei lá, e em janeiro de 2014 o Estado
de São Paulo também aprovou a Lei Estadual. De uma experiência municipal hoje temos estados brasileiros com a Lei. Queremos uma Lei Federal
para TODOS os estados.
Quantos prêmios e reconhecimentos!

Veja o site em www.londrinapazeando.org.br

Membros do Conselho Municipal de Cultura de Paz (COMPAZ), 2014-2016

São 8 objetivos que abrangem as áreas de geração de renda, educação, gênero,
saúde e meio ambiente.
As reuniões acontecem nas últimas quintas-feiras de cada mês.
Faça a sua parte.
Mais informações
(43) 3379 5214
nospodemosparana.org.br

