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No dia 23 de janeiro de 2019 iniciou-se as 8h, a reunião do COMPAZ Conselho Municipal de
Cultura de Paz no Museu Histórico de Londrina, na Rua Benjamin Constant, 900 - Centro - antiga
estação ferroviária, e que tem o estacionamento pelo portão da Rua São Paulo - Portão
Eletrônico (de frente ao terminal urbano) em Londrina Pr. Estavam presentes a reunião: Leozita
Baggio Vieira (BPW Londrina A. Mulheres de Negócios e Profissionais), Luis Claudio Galhardi
(Londrina Pazeando), Gustavo Marconi (Clube Aventureiros do Amanhecer), Lilian Azevedo
Miranda (Sindicato Rural Patronal), Maria Aparecida Prandini Pereira ( Nós do Poder Rosa),)
Maria Helena Schwartz (HU/ Universidade Estadual de Londrina UEL). A Presidente Cidinha deu
as boas-vindas a todos e iniciou a reunião propondo a pauta.
1- Estudar sobre Modernidade Liquida e a Cultura de Paz
2- Novo Site do Londrina Pazeando
3- Avaliação: 4ª Londrina Religiões Unidas pela Paz e em Prol da Tolerância Religiosa
4- Participar da Exposição Agropecuária
5- Fazer próxima reunião da Chácara ( Comunidade Orgânicos) da Conselheira Lilian Miranda
6- 4° Festa das Nações Lusófonas
Passamos para o item 1- Estudar sobre Modernidade Liquida e a Cultura de Paz -Modernidade
Líquida: Zygmunt Bauman foi um dos intelectuais mais influentes do início do século XXI. Neste
vídeo, comentamos o seu conceito de modernidade líquida e como ele é usado para entender
as sociedades contemporâneas. Tentamos mostrar porque Bauman insiste que nos encontramos
na modernidade (contra interpretações de que estaríamos na pós-modernidade), porque ele
caracteriza esta modernidade como líquida, e algumas consequências desta análise. Link do
vídeo https://www.youtube.com/watch?v=J6L0xSxcOiQ&list=PLvMYyoJU15dTipw3syJpTlLBxKlDOOojh&t=924s&index=3

2- Novo Site do Londrina Pazeando www.londrinapazeando.org.br > Luis Claudio relatou que a
OSC Pazeando investiu na modernização do
site, pois o maior numero de acesso na
atualidade ( 70%) é realizado via celulares e não
por computadores, e o site “antigo” não tinha
mais recursos de atualizações. Assim no site
novo termos um BOTAO onde o acesso ao site
antigo será mantido para os 18 anos de pesquisa
de atas, notícias, etc. Com o recurso novo de
busca do conteúdo no site além da forma leve de
buscas por botões. O recurso de AGENDA onde as ações do Movimento poderão facilmente ser
consultadas. Fica o convite para navegação dos conselheiros e divulgação para as suas redes
de contatos. Passamos então para o item 3- Avaliação: 4ª Londrina Religiões Unidas pela Paz
e em Prol da Tolerância Religiosa. A imprensa deu cobertura ao evento.
EVENTO NO FACE EM GDI
https://www.facebook.com/pg/gdi.londrina/events/?ref=page_internal
EVENTO:
https://www.facebook.com/events/285608348751067/
FONTE: Site da Prefeitura Municipal de Londrina
http://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=31473:concha-acustica-recebeevento-em-prol-da-paz-e-da-tolerancia-religiosa&catid=84:cidadania&Itemid=971
FONTE: FOLHA DE LONDRINA
https://www.folhadelondrina.com.br/cidades/liderancas-religiosas-se-apresentam-na-concha-acustica1024783.html
FONTE TV REDE MASSA
Reportagem 01 https://www.youtube.com/watch?v=jY2N1mw34C8&t=18s
Reportagem 02 https://www.youtube.com/watch?v=kNecnJYBgmw
FONTE RADIO CBN DEBATE https://cbnlondrina.com.br/cbn-debate
O evento foi registrado em vídeo que se encontra no canal do Pazeando
https://www.youtube.com/watch?v=WoCa9dxZSUo&t=5s

** só tivemos problema com o fornecedor do som que chegou mais de uma hora atrasado nos
obrigando e iniciar sem o som, e depois no final do evento começou a falhar “cortando” o som
durante s falas dos oradores.
Passamos para o item 4- Participar da Exposição Agropecuária. Luis Claudio perguntou aos
presentes se devemos assumir o compromisso uma vez que o evento é de 10 dias e
necessitamos fazer um rodizio de voluntários para ficar no stande. Todos se comprometeram a
participar e colaborar. Luis fará contato com a Emater “fazendinha”, local inde ficamos nos
anos anteriores.
5- Fazer próxima reunião da Chácara (Comunidade Orgânicos) da Conselheira Lilian Miranda
6- 4° Festa das Nações Lusófonas

