Ata491_02_fevereiro_2022_compaz
No dia 02 de fevereiro de 2022 iniciou-se as 10h, a reunião do COMPAZ Conselho Municipal de
Cultura de Paz, na rua Dom Bosco 145 no Centro de Pastoral

Estavam presentes à reunião:
1. Luis Claudio Galhardi - Londrina Pazeando
2. Fernanda Serenário - Sec. Políticas para as Mulheres
3. Samanta Vieira - UEL
4. Charleston Luiz da Silva, representando a Sec. Mun. de Cultura de Londrina
5. Luiz Fernando Figueiredo Federação Espírita Pr
6. Silvia Liberatore - CONRERP2 - SP/PR
7. Gustavo Marconi Escoteiros do Ar
8. Maria Aparecida Prandini Pereira Nó do Poder Rosa
9. Neusa Napo Pequena Missão
10. Ismar Ruffato - Cáritas Arquidiocesana de Londrina
Planos para o ano de 2022 o calendário de atividades baseando sempre em anos anteriores pre
a realização de evento já tradicionais do COMPAZ, que vão sendo ajustados em novas datas e
novos formatos ao longo do ano, sendo adaptados conformes as possibilidades de realizações.
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Outros novos eventos pode ser criados e inseridos nas atividades do conselho. VEJA
http://londrinapazeando.org.br/agenda-mapa-do-ano/
PAUTA:
1. Círculo de Construção de Paz – “Pazeando Jovem” Temático Agenda 2030, os seus
ODS e a Cultura de Paz
2. Camara Municipal Entregar o SELO Arma não é Brinquedo. Uma entrega no começo do
ano e uma em novembro de 2022.
3. Livraria Curitiba - Noite de Autografo ( 2020 +2021)
4. Embaixadores da Paz?
5. Abertura da 22ª Semana da Paz Prof Mario Sergio Cortella - PALESTRA
6. 4° Mostra Cultural Bandeira da Paz 2021 -Dia Internacional da Bandeira da Paz (25 de
julho)
7. 9º Manifesto Pela Paz e Pelo Desarmamento Infantil (outubro)
8. NEP Núcleo de Estudos para Paz
9. Fazer Avatares Pacifistas
10. Livro Pazeando 2022
11. Proposta do Living Peace comemorar os 10 anos do Movimento com live internacional
de manhã e as 15 horas ato no Totem da Paz no Igapó.
Iniciamos a reunião com uma rodada de apresentações (com objeto da palavra) e relato das
férias e dos últimos dias de cada conselheiro. Fizemos isto na primeira hora da reunião. Em
seguida passando item por item da pauta proposta
Item 1-) Círculo de Construção
de Paz – “Pazeando Jovem”
Temático Agenda 2030, os seus
ODS e a Cultura de Paz. Luis
Claudio apresentou uma nova
proposta para trabalhar com os
jovens no ano que o tema do
Livro será Agenda 2030, os seus
ODS e a Cultura de Paz, e ano
em que o NEP Núcleo de Estudos
para Paz realiza a pesquisa em
Londrina sobre ações em prol
dos ODS na cidade.
Item 2-) Camara Municipal
Entregar o SELO Arma não é
Brinquedo. Devido a Pandemia a
Câmara Municipal não fez
nenhum tipo de entrega de
títulos, homenagens e selos para
nenhum seguimento, a fim de
aglomerar no espaço público na Câmara Municipal. Assim temos a demanda de 2 anos na
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entrega dos Selos. Agora com a omicron ainda estão pedindo mais um tempo fazer esta entrega
(março/abril e ou maio). Para entrega do fim do ano Charleston, Cidinha e Luis se reuniram em
dezembro de 2021 com Carlos Leandro da Secretaria Municipal de Fazendo a fim de que ele
encaminhe os pedidos de Selo realizado o ano passado na Prefeitura. Ele afirmou ontem que
em fevereiro e ou março fará isto. Assim teremos as 2 entregas em 2022.
Item 3-) Livraria Curitiba - Noite de Autografo ( 2020 +2021). Luis Claudio vai manter contato
com a Livraria Curitiba e ver quando será possível no Shopping este evento (março/abril e ou
maio). No fim do ano poderemos fazer a noite de autografo do livro 2022.

Item 4-) Embaixadores da Paz? A conselheira Carla Cordeiro e também gestora da SME nos
solicitou um ofício propondo o evento Embaixadores da Paz. Ela sugere que realizamos o evento
mais para frente final do semestre e ou
no início do segundo semestre. Assim
o Charleston vai fazer este ofício
propondo uma data para SME. Assim
que tivermos o projeto equacionado
vamos atualizar no site as informações.
Item 5-) Abertura da 22ª Semana da
Paz Prof Mario Sergio Cortella –
PALESTRA. Está combinado há 4 anos
a vindo do Mario Sergio. Como 2 anos de pandemia o evento foi adiado 2 vezes. Mas está
previsto para este ano a realização do evento, com a renda revertida para o Londrina Pazeando.
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Item 6-) 4° Mostra Cultural Bandeira da Paz 2021 -Dia Internacional da Bandeira da Paz (25 de
julho). Tiramos uma comissão organizadora para realizarmos o evento, composta por
Charleston, Luis Fernando e Ismar. Cai em uma segunda feira, mas o evento deve ser realizado
no dia 25 de julho.

Item 7-) 9º Manifesto Pela Paz e Pelo Desarmamento Infantil (outubro). Foi combinado
realizarmos em frente ao Moveis Brasilia na Av Saul Elkind, devido ao sucesso do último
evento em 2021.
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Item 8-) NEP Núcleo de Estudos para Paz - Em 2021 o NEP realizou do primeiro Curso Virtual
de Educação para Paz que teve 250 alunos de 13 estados do Brasil e 53 cidades.
http://londrinapazeando.org.br/curso-virtual-aprender-a-educar-para-a-paz/ (um sucesso - como
é virtual está ativo). Como uma segunda ação o NEP Londrina, está realizando uma pesquisa
que visa levantar informações sobre a adesão aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS) pelas empresas e outras organizações situadas em Londrina e Região, por meio de
práticas ou projetos. Os resultados desta pesquisa serão compartilhados com as instituições
participantes desta ação, ao final identificadas. Para realizar a pesquisa foi criado um grupo de
trabalho com http://londrinapazeando.org.br/nep-londrina-pesquisa-ods/
Item 9-) Fazer Avatares Pacifistas. Luis Claudio fez contato com a associação pé vermelho que
tem um ponto comercial do Mercado Shangri-lá e que além de vender os livros Pazeando, o Jogo
Trilha da Paz também está em estudo um projeto para realizarmos avatares dos personagens
do pazeando bem como dos pacifistas.

Item 10-) Livro Pazeando 2022 “AGENDA 2030,
os seus ODS e a Cultura de Paz.”
http://londrinapazeando.org.br/livro-2022-regulamento/

Nações Unidas Brasil fonte: https://brasil.un.org/ptbr/90275-covid-19-e-o-novo-coronavirus
Os desafios sem precedentes impostos pela
pandemia de COVID-19 aos países têm impactos
no desenvolvimento, na produção agrícola e
industrial e na integridade dos ecossistemas. Os
efeitos socioeconômicos da pandemia afetaram
duramente as pessoas, principalmente as mais
vulneráveis. A crise ocasionada pela COVID-19
exacerbou
desigualdades
pré-existentes
e
problemas estruturais, como falta de acesso a
saneamento básico e a serviços de saúde. O
Sistema ONU no Brasil vem trabalhando com
governos, empresas e a sociedade civil para avaliar
as necessidades de brasileiras e brasileiros e
intervir de modo a apoiar o país durante a crise e
em seus esforços de recuperação. Em linha com o
marco de cooperação entre o Brasil e a ONU e com a Agenda 2030, o Marco de Resposta e
Recuperação Socioeconômica do Sistema ONU no Brasil inclui atividades de resposta imediata
à crise e de recuperação no longo prazo. O plano de resposta da ONU tem como foco as
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populações mais vulneráveis e está construído sobre cinco pilares: 1- Saúde, 2- Proteção às
pessoas, 3- Resposta e recuperação econômica, 4- Resposta macroeconômica, 5- Coesão
social e resiliência comunitária

(Internacional – Este horário do Post é da Itália) horário no Brasil 05/fev/SÁBADO das 10:30 às
12:00 h) http://londrinapazeando.org.br/10-anos-de-living-peace-internacional-parceiro-do-londrina-pazeando/
Item 11-) Proposta do Living Peace comemorar os 10 anos do Movimento com live internacional
de manhã e as 15 horas ato no Totem da Paz no Igapó.
Olá, conselheiros, do COMPAZ .... Melania do grupo Focolares quer neste dia de comemoração
dos 10 anos do Living Peace fazer um momento presencial no Totem Dado da Paz, no lago
Igapó. Eles não tem como mobilizar muitas pessoas, mas querem fazer, marcar presença,
registrar o evento através de fotos e vídeos pequenos.
Ela ainda vai falar com outros do grupo dela, mas a princípio a proposta está com seguinte
formato:
1- Nos encontrarmos lá as 15 horas (das 15 às 16 horas)
2- Faremos uma “roda de conversa” sobre o Movimento dos Dados no Mundo
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3- Eu propus levar um balde e uns panos para limparmos os dados que estão sujos de fuligem
(uma atividade de 10 -15 minutos). É necessário o mostrar nosso carinho e cuidado com
Memorial.
4- Eles do Focolares tem um evento as 16:30 na sede deles, então temos que fazer das 15 às
16 horas lá.
5-) Se na hora estiver chovendo o evento fica transferido para sede deles e nós do COMPAZ
estamos convidados para ir lá ( Jd Presidente – ela vai enviar endereço)
6- Pazeando leva a Cx de som para Roda de conversa (e material de limpeza).
Em tempo estamos traduzindo o Jogo Trilha da Paz para várias línguas. Luis Claudio pediu aos
conselheiros que consigam algum voluntario para nos ajudar. O conselheiro Luis Fernando vai
traduzir para e línguas para nós. http://londrinapazeando.org.br/jogo-trilha-da-paz-e-dado-da-cultura-de-paztem-versao-em-ingles-on-line/

VEJA NOTÍCIA NO BLOG DA PREFEITURA https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=119183
Assim sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada e esta ata publicada na internet.
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