Ata492_16_fevereiro_2022_compaz
No dia 16 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
PAUTA:
1- Organização Embaixadores da Paz
2- Convite para participarmos do Plano Diretor de Londrina
3- Auxiliar NEP Núcleo de Estudos para Paz a divulgar pesquisa
4- Ajudar a divulgarmos o Livro 2022 Pazeando
5- Espaço na Associação Pé Vermelho (produção de avatares)
6- Espaço CoopConecta SICREDI
7- Convite do NRE Apucarana
8- Entrega do SELO em 10/março
9- Reunião do GDI ( Música e Feira de Livro)

Estavam presentes à reunião:
1. Luis Claudio Galhardi - Londrina Pazeando
2. Fernanda Serenário - Sec. Políticas para as Mulheres
3. Samanta Vieira - UEL
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4. Charleston Luiz da Silva, representando a Sec. Mun. de Cultura de Londrina
5. Karine Gerber de Azevedo - SEMA ( Sec Ambiente )
6. Silvia Liberatore - CONRERP2 - SP/PR
7. Gustavo Marconi Escoteiros do Ar
8. Maria Aparecida Prandini Pereira Nó do Poder Rosa
9. Valquiria Clavijo Baer - A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
10. Claudines Schincariol Perozin (Secretaria Municipal de Assistência Social)
11. Ismar Ruffato - Cáritas Arquidiocesana de Londrina
12. Thiago (Secretaria Municipal de Assistência Social)
Iniciamos a reunião fazendo um exercício de respiração consciente. Em seguida de um checklist
de como cada pessoa estava se sentindo e o que estavam trazendo para reunião, angústias,
alegrias problemas e propostas para seguir com a vida, neste início de ano após 2 anos de
pandemia.
Iniciamos a pauta com o item 1- Organização Embaixadores da Paz, o Charleston do Clube
Aventureiros disse que a ONG deles está decidindo em grupo quando e como fazerem o evento.
Assim que eles tiverem isto elaborado vão apresentar a carta para a Secretaria Municipal de
Educação via Carla Cordeiro.
Passamos para o item 2- Convite para participarmos do Plano Diretor de Londrina, que
acontecerá em 12 de março de 2022, sábado na Unicesumar. Após consultar os conselheiros se
poderia representar o conselho neste dia a nas próximas atividades, por fala de tempo e muito
trabalho programado minguem assumiu este compromisso formalmente. Entretanto o voluntario
e colaborador do COMPAZ, o Gustavo Marconi, disse que vai participar via CREA, e poderá nos
trazer os temas e pontos levantados. Assim através dele o conselho ficará informado dos
andamentos dos trabalhos, podendo inclusive, conforme a discussão contribuir com alguma
sugestão por escrito, que o Gustavo pode levar em algum canal apropriado para isto neste
processo de trabalho.
No item 3- Auxiliar NEP Núcleo de Estudos para Paz a divulgar pesquisa
http://londrinapazeando.org.br/nep-londrina-pesquisa-ods/
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Luis Claudio pediu aos conselheiros que se engajem neste processo de divulgar a pesquisa do
NEP, pois não é só uma pesquisa, mas é o Movimento pela Paz e Não-Violência e de Cultura
de Paz trabalhando para atingirmos os ODS. É também o projeto que visa engajar as
universidades no NEP Núcleo de Estudos para Paz, bem como empresários, associações e
outros seguimentos, e fazendo o link entre conseguir os ODS e sua relação com a Construção
de uma Cultura de Paz. Necessitamos que além de enviar E-mails, WhatsApp, Instagram,
também peçam as pessoas para responderem. Teremos na tabulação dos dados as respostas
com a intensificação das empresas, OSC, instituições de ensino etc., e as respostas onde o
pesquisado não se identifica, mas responde a pesquisa. Poderem dividir as respostas entre
identificadas e não identificadas, e de qualquer modo ainda podemos mapear ações e quais os
ODS são mais trabalhados.
4- Ajudar a divulgarmos o Livro 2022 Pazeando
http://londrinapazeando.org.br/livro-2022-regulamento/

E para entrelaçar o movimento, nosso 20° Livro Pazeando seguirá esta sinergia da pesquisa.
Então devemos falar da pesquisa e do livro para todos. É muito importante engajar as escolas e
universidades na produção das redações. Todos os conselheiros poderão ajudar nisto. Através
de nossos contatos incentivar as escolas participarem do Livro.
5- Espaço na Associação Pé Vermelho (produção de avatares) Luis Claudio esteve no mercado
do Shangri-La e conversando com o Bidóia deixou os Livros, o Jogo Trilha da Paz para serem
vendidos lá. Ele disse que está reformando a sede, e que terá um lugar específico para expor
nossos “produtos” lá. Me perguntou se temos mais alguma coisa para vender de artesanato.
Disse que terá um recurso (verba) para esta tipo de produto artesanal. Falei do nosso projeto de
Avatares Pacifistas. Ele achou a ideia ótima e me pediu para contar artesão da economia
solidária para caminhar nesta proposta. Assim tiramos nesta reunião do COMPAZ uma comissão
Luis, Cidinha e Ismar para conversar com a Jordana da Caritas/Economia Solidária (hoje a tarde)
e aí já podemos colocar a conversa nesta ata.
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Utilizamos esta imagem da internet para expressar como estamos
visualizando o nosso avatar.
Decidimos na reunião que vamos escolher 5 pacifistas para fazer
avatares de 10 cm.
1- Mahatma Gandhi 2- Dalai-Lama 3- Martin Luther King 4- Madre
Teresa de Calcutá e 5 Seo Pacífico (personagem da OSC Londrina
Pazeando)
Fazer uma ETIQUETA – frete e verso Criar uma arte com um
texto geral na frente
texto falando do pacifista no verso
(frente da etiqueta) AVATARES - série Londrina Pazeando Pacifistas
O Londrina Pazeando - Movimento pela Paz e Não-Violência, que trabalha com a
Educação para Cultura de Paz, proposta da ONU/UNESCO de 1999.
Com objetivo lúdico e pedagógico visa inspirar pessoas (crianças e adultos) no exemplo de
vivencias de personalidades da humanidade, que contribuíram e continuam a contribuir com a
Construção de uma Cultura de Paz.
Produzido por artesãos londrinenses ligados a Economia Solidária o produtopedagógico gera renda para os trabalhadores e para a OSC Londrina Pazeando e
conta com o apoio do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz
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(verso da etiqueta) Sobre os Pacifistas
Você vai se encontrar com Mahatma Gandhi, Dalai-Lama, Martin Luther King, Madre Teresa
de Calcutá, e Seo Pacífico (personagem da OSC Pazeando)
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.
A Jordana vai fazer um orçamento do custo de Mão de Obra + Material. Com este protótipo
poderemos caminhar nas negociações do o Bidóia da Associação Pé Vermelho.
Se tudo correr bem, e o “produto-pedagógico” vender, podermos ampliar nossos pontos de
venda. Os recursos das vendas serão da OSC Londrina Pazeando. Pagaremos o material e mão
de obra e criamos o círculo de reinvestimento na produção.
6- Espaço CoopConecta SICREDI
http://londrinapazeando.org.br/onde-comprar-e-o-jogo-trilha-da-paz-em-londrina/
Onde comprar Livros e o Jogo Trilha da Paz em Londrina. Olá aGENTES da Construção da
Cultura de Paz. Estamos no Espaço CoopConecta do SICREDI. Temos lá para vender os
Livros, Jogo Trilha Dado da Paz. Divulguem para seus contatos. Espaço CoopConecta do
SICREDI na Avenida Ayrton Senna número 555 VEJA OUTROS LOCAIS
http://londrinapazeando.org.br/locais-de-venda-do-jogos-pazeando/

7- Convite do NRE Apucarana - Luis Claudio recebeu um convite da Marcia Souza, chefe do
NRE de Apucarana para fazer uma palestra para 500 pessoas. Professores, Conselheiros
Tutelares, CREAS, CRAS e outros membros da Rede de Proteção à criança e adolescentes.
Falar sobre Educação para Paz, Cultura de Paz e as ações desenvolvida em Londrina nos 22
anos de trabalho. Também sobre as Práticas Restaurativas nas Escolas. O Evento acontecerá
no dia 24/fev/22 em Apucarana, com pessoas de várias cidades da região. A presidente do
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COMPAZ a Cidinha e a Conselheira Silvia irão junto nesta pequena caravana. Luis Claudio, vai
comunicar as conselheiras do NRE de Londrina do convite.
8- Entrega do SELO em 10/março. A chefe do cerimonial da Câmara de Londrina Gabriela,
enviou o a seguinte mensagem no WhatsApp do Luis Galhardi: - Boa tarde, Luis Claudio. Tudo
bem? Nós vamos fazer a cerimônia de entrega das placas "Arma não é brinquedo " no dia 10/03
durante a sessão. Vamos responder a ela, primeiro é uma alegria depois de 2 anos podermos
entregar o Selo Arma Não é Brinquedo. E também vamos solicitar uma reunião para juntos
definirmos as autoridades que desejamos convidar para o evento, logicamente fora os lojistas
que vão receber o Selo.
9- Reunião do GDI ( Música e Feira de Livro)

Relato: Os Conselheiro Luis, Cidinha, Silvia e Charleston estiveram ontem na reunião do GDI
Grupo de Diálogo Inter Religioso de Londrina. Fora o diálogo sobre o tema Justiça Divina, tiramos
algumas propostas de ação do GDI para 2022. 1- Realizar entrega de alimentos (cestas) para
comunidade indígena 2- Festival de Música Religiosa em um grande teatro. O grupo GDI quer
falar com o Secretario Municipal de Cultura o Bernardo Pelegrine sobre este evento e solicitar
apoio dele. 3- Feira de Livro Religiosos (que a Cidinha que participa da Economia Criativa, disse
que eles estão programando uma feira na qual podemos solicitar espaço para o GDI se enquadra
e participar. 4-Doação de Sangue (em parceria com a Igreja Adventista).
Assim sem mais nada a tratar e reunião foi encerrada e esta ata publicada na internet.
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