Ata406_16_outubro_19_compaz
No dia 16 de outubro de 2019 iniciou-se as 8h, a reunião do COMPAZ Conselho Municipal de
Cultura de Paz no Centro de Pastoral na Rua Dom Bôsco, 145 Jardim Dom Bôsco - Araucárias,
em Londrina Pr. Estavam presentes à reunião: Silvia Liberatore (Portal da Luz/ CORERP),
Luis Claudio Galhardi (Londrina Pazeando), Charleston Luis da Silva ( Secretaria Municipal de
Cultura), Lilian Azevedo Miranda (Sindicato Rural Patronal), Neusa M. R. Napo (Arquidiocese de
Londrina), Maria Aparecida Prandini Pereira ( Nós do Poder Rosa), Maria Helena Schwartz (HU/
Universidade Estadual de Londrina UEL), Sarah Fernandes Gouvêa Mafra (Assomar), Claudia
Navarro (Estudante de Pós)
PAUTA:
Livro do Sociólogo Rangel Bandeira (podemos lançar em Ld)
Plataforma de JR >> Escola + Paz https://www.escolamaispaz.org.br/circulosemmovimento/
9° Entrega do Selo Arma não é Brinquedo (21/nov)
2° Semana da Justiça Restaurativa de Londrina (18/nov -21/nov)
2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência em Londrina (eventos em 18/nov/ 21nov/17/DEZ)
Outros assuntos a- 1º seminário interativo paraná consciente 07 de nov 8h30 h b- abraço em
Ibiporã (21) c- Conexão Cidadã (23/ou)
Iniciamos com Livro do Sociólogo Rangel Bandeira (podemos lançar em Ld). O livro tem 416
páginas. Na página 277 e 278 traz o desarmamento infantil com uma referência no Brasil.
Nas palavras do ex-ministro da Segurança Pública Raul Jungmann, que assina o prefácio, o Armas para
quê? “é um guia indispensável para todo cidadão, incluindo policiais, parlamentares, estudantes,
professores, formadores de opinião, autoridades civis e militares, ONGs, Judiciário e Ministério Público.
Apenas um amplo e aberto movimento pelo controle das armas, pela vida e pela paz poderá barrar a barbárie
e a regressão que nos ameaçam.”
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Pensamos em uma conversa com ele por APP ZOOM (sala de reuniões virtual). Todos os
conselheiros presentes à reunião instalaram o app e fizemos um teste para um possível
agendamento. Mas existe a possibilidade da vinda dela até Londrina, para um lançamento e
uma apresentação para formas de Segurança Pública de Londrina e Lideranças da Cidade.

Inclusive podemos gravar em vídeo a reunião, como mostra o print deste vídeo. Passamos
para Plataforma de JR >> Escola + Paz https://www.escolamaispaz.org.br/circulosemmovimento/ .
Luis Claudio relatou que participou segunda e terça do Encontro de Justiça Restaurativa em Porto
Alegre no Rio Grande do Sul, através de videoconferência. Muitas novidades sobre o encontro e os
avanços da JR naquele Estado. Mas destacou as Plataformas lançadas no evento.

Fez um texto bem pequeno com os links das 3 plataformas. http://londrinapazeando.org.br/plataformasvirtuais-contribuem-na-educacao-para-paz/
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Sobre os dois itens 9° Entrega do Selo Arma não é Brinquedo (21/nov) e 2° Semana da Justiça
Restaurativa de Londrina (18/nov -21/nov). Como membros do Comitê da JR propusemos
assuntos para pauta da reunião do comitê no dia 28/out
Olá membros do Comitê da JR de Londrina
✓
✓
✓
✓

DATA: 28/outubro/2019
HORA: 14h
LOCAL: Secretaria Municipal de Educação - Rua Mar Vermelho, 35
PAUTA: Reunião do Comitê da JR

Gostaria de relatar/propor que: - uma vez que vamos fechar a programação da 2° Semana Municipal da
JR em *18, 19, 20 e 21 de novembro, que convidei nossos parceiros do POSITIVO e da UNICESUMAR
para a reunião, e que já confirmaram presença. (* talvez 12 pré-abertura na Câmara !? e 21 será a 9°
Entrega do SELO Arma não é Brinquedo também na Câmara)
1.
2.
3.
4.

POSITIVO o Professor Coordenador do Curso de Direito Marcelo Hille.
UNICESUMAR a Professora Coordenadora do Curso de Direito a Glaucia.
Já negociei com eles ... a importância da presença de alunos nos eventos.
Também gostaria de convidar vocês a NAVEGAREM NAS PLATAFORMAS da JR construída no
RS e que pretende ser um grande movimento em torno do crescimento, e troca de experiências
em todo Brasil, e a possibilidade - a ser pensado por todos (as) nós – na possibilidade, de
termos um espaço de Londrina nesta plataforma. Durante a semana podemos apresentar isto,
como uma proposta. Assim seria interessante que entrassem lá.
5. Justiça Restaurativa e Construção de Paz nas Escolas https://www.escolamaispaz.org.br/
6. Círculos em Movimento construindo uma comunidade escolar restaurativa, com material da
Carolyn Boyes-Watson e Kay Pranis https://www.escolamaispaz.org.br/circulosemmovimento/
7. E a Plataforma (complementar) Educação Livre https://www.edulivre.org.br/
8. E adesão da 2° Semana JR à 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência EM LONDRINA
http://londrinapazeando.org.br/2-marcha-mundial-pela-paz-e-nao-violencia/
9. Fiz um pequeno texto, como noticia, no site do Londrina Pazeando que link para os 3 endereços
http://londrinapazeando.org.br/plataformas-virtuais-contribuem-na-educacao-para-paz/

Um abraço Luis Galhardi

Passamos para o item 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência em Londrina (eventos em
18/nov/ 21nov/17/DEZ)
Repassamos a agenda provisória, que já está publicada no site
12h Almoço
14h Câmara Municipal de Londrina – audiência
15h Prefeito Municipal de Londrina ou um representante dele.
16h Visita ao Totem da Paz – Trilha da Paz e o Lago Igapó
17:30h Concentração no Chafariz do Calçadão para realizarmos uma Caminha pela Paz
19h Atividade do LondriNatal (a ser vista com ACIL)
21h Jantar e hospedagem
Luis Claudio disse que no site está tudo bem resumido com vários links e matérias para irmos
divulgando a Marcha até o dia 17/dez. Tem inclusive o catas no word para os conselheiros
incerntivarem as pessoas tirarem fotos com post da Marcha. Tirar fotos é expelicar sobre a
Marcha, seus objetivos e a vinda a Londrina no dia 17/dez... e depois o convite para tira a foto
http://londrinapazeando.org.br/2-marcha-mundial-pela-paz-e-nao-violencia/
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Na ultima reunião do GDI Grupo de Dialogo Inter Religioso, esta ação foi realizada
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Outros assuntos a- 1º seminário interativo paraná consciente 07 de nov 8h30 h b- abraço em
Ibiporã (21) c- Conexão Cidadã (23/ou). Como já estava tarde não pudemos tratar destes
outros assuntos. Assim a reunião foi encerrada e esta ata publicada na internet.
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