Ata494_16_03_2022_compaz
No dia 16 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. Luis Claudio Galhardi - Londrina Pazeando
2. Fernanda Serenário - Sec. Políticas para as Mulheres
3. Charleston Luiz da Silva, representando a Sec. Mun. de Cultura de Londrina
4. Luiz Fernando Figueiredo Federação Espírita Pr
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. Neusa Napo Pequena Missão
10. Valquiria Clavijo Baer - A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
11. Lilian Miranda Sindicato Rural Patronal
PAUTA:
1- Entrega do SELO em 10/março -avaliação
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2- Relato da conversa com Marcia da Escola St James/ACIL sobre Encontro internacional
Educare em Londrina
3- Auxiliar NEP Núcleo de Estudos para Paz a divulgar pesquisa
4- Ajudar a divulgarmos o Livro 2022 Pazeando
5- Evento de 25/julho Dia da Bandeira
6- Outros assuntos (GDI campanha de arrecadação de alimentos)
Iniciamos a reunião fazendo com o objeto da palavra e cada um dos conselheiros pode relatar
suas angústias, sonhos, desejos e compartilhar com as pessoas nossas vidas nos humaniza, e
nos alivia.
Passamos para o item 1- Entrega do SELO em 10/março -avaliação. Protocolamos na Câmara
Municipal uma sugestão para continuidade da cronologia de entrega dos SELOs.
Sobre as Datas de Renovação do SELO Arma não é Brinquedo
➢ Entrega em 10 de março de 2022 ( foram 73 lojas aprovadas)
➢ Entrega em 17 de novembro de 2022 (serão 44 lojas aprovadas)
Londrina, 11 março de 2022
PARA CÂMARA MUNICIPAL
A/C do Cerimonial
Nós do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina, que visitamos as Lojas e os Lojistas
lembrando-os das suas RENOVAÇOES do selo conforme a Lei a cada 2 anos, seguimos uma metodologia
para não perdermos o controle de quem e quando tem que receber o selo. Como é cada 2 anos a
renovação, temos 2 grupos de lojas, e assim UMA CERIMONIA por anos de entrega do selo. Ou seja,
sempre tem as lojas que renovam, e lojas novas que fazem adesão (tem as lojas que fecham - e ou as que
não querem continuar na campanha). Assim vamos mantendo a memória vida das datas de renovação.
Com a pandemia perdemos 2 anos nesta sequência. E para voltar ao ritmo e ordem, uma vez que as lojas
não receberam suas renovações e novas esperaram para entrar, temos a seguinte proposta que colocarmos
as coisas no trilho de novo.
TEMOS UMA PROPOSTA PARA O SITE DA CÂMARA:
As lojas do ano de 2018 que iriam renovar em 2020 ficaram para 2021, mas com a entrega em março de
2022 (ontem). Assim com mais + 2 anos elas vão renovar em (2021-2023)
As lojas do ano de 2019 que iriam renovar em 2021 ficaram para 2022 com a entrega em 17 novembro
de 2022. Assim com mais + 2 anos elas vão renovar em (2022-2024)
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Fizemos um segundo protocolo para tratar do próximo DESIGN do SELO Arma não é Brinquedo
solicitando a data 17 novembro de 2022 – QUINTA, para a próxima entrega como fazemos todos os anos,
evento que ocorrera dentro da 5° Semana Municipal de Justiça Restaurativa de Londrina, onde
sugerimos a renovação do layout. Uma modificação na cor, tipo de letra para não ficar repetindo na
próxima entrega. Mantendo a logo do Selo.

Registro do EVENTO https://www.youtube.com/watch?v=yidvgTIrjU0&t=3s
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2- Relato da conversa com Marcia da Escola St James/ACIL sobre Encontro Internacional
Educare em Londrina. Não pudemos participar da reunião com a Marcia, pois ela teve
problema com um familiar e não retornou de São Paulo, como planejado. Vamos reagendar a
reunião.
Após este assunto um novo assunto que não estava na pauta surgiu. Criamos uma Comissão
de Comunicação do COMPAZ, composta por Silvia, Valquiria, Gustavo e Fernanda. Com
objetivo de criar um Planejamento de Comunicação para o COMPAZ, a fim de potencializarmos
as divulgações de nossas ações visando atingir mais pessoas através da comunicação.
Também tratamos das traduções do Jogo Trilha Dado da Paz para o Espanhol (pela Valquiria)
e para o Frances e Italiano pelo Fernando, afim de acrescentar ao Ingles que já temos, e lógico
fora o Português.
Item 6- Outros assuntos (GDI campanha de arrecadação de alimentos): -Tratamos também da
agenda do GDI na campanha de arrecadação de alimentos. Que será no dia 09 de abril no
Super Mercado Almeida. Nossa presidente se comprometeu com GDI com o horário das 12 as
13h. Ela vai, e os Conselheiros que puderem ir fazer estão convidados.
9h as 10h: Farid e Shiva (Fé Baha'i)
10h as 11h: Silla e .... (Movimento dos Focolares
11h as 12h: Fathima e Sheik Mahairi (Islamismo)
12h as 13h: COMPAZ
13h as 14h: Candomblé
14h as 15h: Sukyo Mahikari
15h as 16h: Daniel e Rebeca (A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias)
16h as 17h: Caetano e Beth (Espiritismo)
3- Auxiliar NEP Núcleo de Estudos para Paz a divulgar pesquisa
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Luis Claudio solicitou um corpo a corpo dos conselheiros para conseguimos as respostas para
a PESQUISA do NEU com os ODS. Luis Claudio marcou com o Comitê do SICREDI através da
gerente Suelen e colaboradora Nadi. Elas vao fazer um POST e nós podemos ajudar
convidando as pessoas.
DATA: 23 março – QUARTA
HORA: 17h
LOCAL: Espaço CoopConecta - Avenida Ayrton Senna número 555
PAUTA: A ideia é CONVIDAR mobilizadores - o Comitê do SICREDI, para que estes convidem
outras pessoas a responderem a PESQUISA dos ODS.
Quando travamos deste assunto Luis Claudio e Charleston relataram que estiveram no jantar
de entrega o carro da Rifa União Solidária, neste segunda dia 14/março. A RIFA 2022 já abrirá
as inscrições dos projetos até o fim de março. O Londrina Pazeando vai participar e conta com
apoio dos conselheiros do COMPAZ.

4- Ajudar a divulgarmos o Livro 2022 Pazeando. Sobre o Livro é importante um corpo a corpo
para que as Escolas participem trazendo as redações. A Carla Cordeiro e a Shirley vão gravar
um vídeo de 30” com o nosso Gugu e o Kiko convidando os alunos para participarem.
Luis Claudio trouxe a informação que a Turma da Monica está ajudando a divulgar os ODS e a
AGENDA 2030. Assim vamos incentivas os nossos alunos a lerem o material deles e
trabalharem para que suas redações fiquem ainda melhores.
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Os alunos podem se divertir, aprenderem, e se tornarem “pacificadores e ativistas” contribuindo
para que Nosso Planeta fique cada vez melhor para habitarmos.
A iniciativa é do IMPACTA ODS é um projeto idealizado pela Aldeias Infantis SOS em parceria
com o Instituto Mauricio de Sousa com o objetivo de disseminar a temática dos ODS entre
crianças, adolescentes e jovens. O material conta com 17 gibis da Turma da Mônica e cursos
EAD para formação de agentes multiplicadores. A meta deles é chegar em 16 milhões de
pessoas até 2030! Os gibis estão no site deles para leitura www.impactaods.org.br/

5- Evento de 25/julho Dia da Bandeira. A comissão deste assunto não se reuniu ainda e não
tem relato a fazer. Assim sem mais nada a tratar, a reunião foi encerrada e esta Ata publicada
na internet.
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