Ata493_02_03_2022_compaz
No dia 02 de março 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Luis Claudio Galhardi - Londrina Pazeando
Fernanda Serenário - Sec. Políticas para as Mulheres
Carla Fernanda Paiva Cordeiro SME
Charleston Luiz da Silva, representando a Sec. Mun. de Cultura de Londrina
Silvia Liberatore - CONRERP2 - SP/PR
Gustavo Marconi Escoteiros do Ar

PAUTA:
1- Organização Embaixadores da Paz
2- Entrega do SELO em 10/março
3- Auxiliar NEP Núcleo de Estudos para Paz a divulgar pesquisa
4- Ajudar a divulgarmos o Livro 2022 Pazeando
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5- Espaço na Associação Pé Vermelho (produção de avatares)
6- Relato do Caravana
Iniciamos a reunião com um Círculo de Construção de Paz Restaurativo. Por uma hora, usando
o objeto da palavra, conversamos sobre nossas dificuldade e potencialidade. Como o Planeta se
envolveu em uma Guerra, muitos estão bastante angustiados com este momento.
Após esta atividade passamos para o item 1- Organização Embaixadores da Paz. Charleston
disse que gostaria de fazer uma reunião com a Carla Cordeiro para elaborarem um plano inicial
e posteriormente trazer ao conselho a proposta. Assim em próximas reuniões trataremos deste
assunto.
Passamos para o item 2- Entrega do 10° SELO ARMA NÃO É BRINQUEDO pela Câmara
Municipal de Londrina e a Prefeitura
http://londrinapazeando.org.br/10-entrega-do-selo-arma-nao-e-brinquedo/
DATA: 10 março de 2022
HORA: 14h45
LOCAL: Câmara Municipal
1-) Cada lojista poderá ir presencialmente receber o seu SELO, no plenário.
2-) Se tiver acompanhante e ou algum convidado poderá ir e ficar nas galerias da Câmara.
3-) O cerimonial da Câmara está entrando em contato por fone com as lojas que solicitaram o
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SELO, e estão habilitadas para receber este selo.

4-) Nós do Londrina Pazeando e do COMPAZ estamos ajudando na divulgação para a
comunidade de Londrina do evento, que devido a pandemia não pode acontecer nos 2 últimos
anos. SITE DA CÂMARA MUNICIPAL https://www.cml.pr.gov.br/cml/site/arma.xhtml

VEJA O BLOG DA PREFEITURA DE LONDRINA https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=121640
Como podemos utilizar as galerias da Câmara, Luis Claudio pediu para os conselheiros ajudarem
a convidar os parceiros do movimento para estarem presentes no dia.
Passamos para o item 3- Auxiliar NEP Núcleo de Estudos para Paz a divulgar pesquisa. Luis
Claudio disse que estão reformulando o questionário da pesquisa. Pedimos desculpa e
compreensão. Por isto fechamos a coleta de resposta temporariamente. Pedimos as pessoas
que volte por favor após dia 15/marco/22 para fazer sua contribuição respondendo esta
PESQUISA.
Foi publicado no Blog da Prefeitura 2 materias sobe o assunto, nossa pesquisa e no dia seguinte
a assinatura do Prefeito Municipal da adesão da cidade a Rede de Cidades Sustentáveis, o que
está em total sinergia com nossos esforços.
18/fev/2022 – Prefeito assina adesão de Londrina a programas voltados aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Em encontro na Amepar, foram apresentadas as estratégias desenvolvidas pelo Estado
em prol dos ODS, e mostradas novas ferramentas e metodologias para apoiar os
municípios na implementação https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=120755#.YhANzhtzv8.whatsapp
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17/fev/2022 – Compaz promove pesquisa sobre adesão aos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável
Até o dia 30 de abril, formulário on-line estará disponível para preenchimento de dados
das
instituições
e
empresas
que
realizam
ações
em
prol
dos
ODS https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=120611
Passamos para o item 4- Ajudar a divulgarmos o Livro 2022 Pazeando, Luis Claudio pediu para
Carla Cordeiro para divulgar para as Escolas da SME. Para através dos personagens falasse
sobre o assunto. Carla relatou que estão publicando outros cadernos do Programa Vida. Bem
este é um assunto que devemos nas próximas reuniões retomarmos várias vezes, uma vez que
com as dificuldades das escolas em recuperar suas defasagens devido a pandemia, devemos
ser mais incisivos na divulgação do Livro 2022.
Passamos para o item 5- Espaço na Associação Pé Vermelho (produção de avatares). Já
conseguimos levantar o orçamento da Economia Solidária e na próxima semana estamos
marcando uma reunião com o Bidoia.
Passamos para o item 6- Relato do Caravana
http://londrinapazeando.org.br/caravana-da-cultura-de-paz-para-apucarana/
Caravana da Cultura de Paz para Apucarana. Os conselheiros do COMPAZ Conselho Municipal
de Cultura de Paz de Londrina, Luis Galhardi, Cidinha, Silvia e Gustavo forma nesta quinta
24/fev/22 a Apucarana, participar I Seminário Regional Pedagogia da Pandemia: A
importância do trabalho em Rede, promovida pelo NRE Núcleo Regional de Educação de
Apucarana.

Luis Claudio proferiu palestra com o tema Educar para Paz – e Práticas Restaurativas nas
Escolas. O evento aconteceu na UNESPAR Campus de Apucarana e contou com a presença de
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professores, conselheiros tutelares e outros membros da Rede de Proteção a Criança e
Adolescente de várias cidades que fazem parte o NRE.
Divulgamos as ações que o Londrina Pazeando e o COMPAZ realizam junto com toda a Rede
de Construção da Cultura de Paz de Londrina. Destacamos entre as várias atividades o
Programa VIDA da Secretaria Municipal de Educação e a Articulação Restaurativa CORRE em
Família.

Luis Galhardi, Cidinha, Silvia e Gustavo

Como um último assunto falamos da proposta de publicar no site do Pazeando um
MANIFESTO pela Paz Mundial http://londrinapazeando.org.br/manifesto-hoje-gritamos-e-pedimos-pela-paz/
Texto apresentado
Hoje gritamos e pedimos pela PAZ!
O mundo grita pela PAZ, pelo entendimento dialógico entre os povos e países. Não há civilização
sem que haja a cultura do diálogo inteligente, horizontalizado, criativo e respeitoso das diferenças
e das diversidades culturais que nos caracterizam como seres humanos. Essa é nossa condição,
buscar a integridade da vida humana e da natureza, pois, vivemos num planeta pequeno, raro e
belo, mas que depende destes atos para usufruir dessa condição de uma cultura que seja
respeitosa e verdadeiramente humana, hoje, a guerra coloca em risco essa condição.
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Somos contra a guerra seja qual for o lugar e em quaisquer países e continentes!
Diferenças devem ser resolvidas numa mesa de negociação e de diálogos civilizatórios. O papa
Francisco com sua sabedoria assim propõe, a ONU através da Carta da Terra, da Carta dos
Direitos Humanos, dos ODS 2020-30 assim propõem, nós assim propomos.
Nossos esforços devem caminhar nesse sentido: uma CULTURA DE PAZ e diálogos entre os
povos!
Prof. Paulo Bassani
Londrina Pazeando
COMPAZ – Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina
NEP - Núcleo de Estudo para Paz - Londrina – PR
Assim sem mais nada a tratar estaata foi escrita e publicada na internet.
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