Londrina, 04 de novembro de 2019
CONVITE PARA LOJISTAS
E LIDERANÇAS E AUTORIDADES LONDRINENSES
O COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz e a OSC Londrina Pazeando, convidam
a comunidade londrinense para a 9° Entrega do SELO Arma não é Brinquedo.
❖ DATA: 21/nov/2019 QUINTA
❖ HORA: 14:30 horas
❖ LOCAL: Câmara Municipal de Londrina
Este ano receberão o SELO da Prefeitura e da Câmara, em solenidade realizada na Câmara
45 lojas (veja relação em https://www.cml.pr.gov.br/cml/site/arma.xhtml ) , mas todas as lojas, mesmo
as que receberam o SELO em 2018, estão sendo convidadas para a solenidade, pois será
apresentado o trabalho do Sociólogo Rangel Bandeira que produziu um estudo de 415 páginas
publicado em seu livro Arma para quê? (Veja no site da prefeitura mais sobre
https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=64182 ) que tem um capítulo “mencionando a cidade de Londrina”
como a única do Brasil a ter uma política pública em relação ao desarmamento infantil e ao
controle de venda de armas de brinquedos.
Outro assunto a ser apresentado é sobre a passagem da Caravana da 2° Marcha Mundial
pela Paz e Não-Violência em 17 dezembro de 2019, que traz para todo o Planeta a proposta
de Um Mundo sem Armas e Um Mundo sem Guerras. Diversas atividades vêm ocorrendo na
cidade e você está convidado para participar também, veja mais sobre a marcha em
http://londrinapazeando.org.br/2-marcha-mundial-pela-paz-e-nao-violencia/ .

O evento da Entrega do SELO está inserido na Programação da 2° Semana Municipal da
Justiça Restaurativa de Londrina (Lei nº 12.624/17) que acontece de 12 a 21 de novembro
de 2019.
Certos de contar com sua atenção
Agradecemos antecipadamente
Atenciosamente,

Maria Aparecida Prandini Pereira
Presidente do COMPAZ
43. 99919-6000
cidinhaprandinipereira@gmail.com

Eng. Luis Claudio
Galhardi
Gestor do Londrina
Pazeando
43.99996-1283 ou
99144-5276
paz@londrinapazeando.org.br

Londrina é citada como exemplo em livro
sobre desarmamento
O livro “Armas Para Quê?”, de Antônio
Rangel Bandeira, faz menção à campanha
“Arma não é brinquedo”, iniciativa do
COMPAZ, junto à ONG Londrina Pazeando
SITE DA PREFEITURA
https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=64182

http://londrinapazeando.org.br/2-semana-dajustica-restaurativa/

Londrina educa para la Paz
05/09/2019 por Antonio Gancedo
Cómo una ciudad puede incorporar en su
imaginario colectivo la cultura de Paz y
Noviolencia
SITE MARCHA
https://theworldmarch.org/londrina-educapara-paz/

