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No dia 06 de fevereiro de 2019 iniciou-se as 8 h, 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), Charleston Luis da Silva (Secretaria Municipal de Cultura), Lilian Azevedo 

Miranda (Sindicato Rural Patronal), Leonizia L. P. Mattos (Clube Aventureiros do Amanhecer), 

Mariza Cornélio ( Poder Rosa). Luis Claudio, reviu as agendas futuras do COMPAZ, e propôs a 

pauta do dia: 

06/fevereiro/2019 MANHÃ (08 às 10 horas) 

13/fevereiro/2019 MANHÃ (08 às 10 horas) 

20/fevereiro/2019 MANHÃ (08 às 10 horas) 

27/fevereiro/2019 MANHÃ (08 às 10 horas) 

LOCAL: Rua Benjamin Constant, 900 - Centro, antiga estação ferroviária ** estacionamento é 

pelo portão da Rua São Paulo. - Portão Eletrônico (de frente ao terminal urbano) 

 

23/jan Estudo Modernidade Liquida e a Cultura de Paz Ok foi ótimo! 

30/jan Alimentação & Nutrição saudável e a Cultura de Paz Ok foi ótimo! 

06/fev Argumentos Contra a Legalização das Drogas e a Cultura de Paz 

13/fev Como envelhecer? Em uma perspectiva de uma Cultura de Paz 

20/fev Defensivos Agrícolas e os Produtos Orgânicos na perspectiva da uma Cultura de Paz 

27/fev A Era Digital - Benefícios e Riscos. Com Cineiva Campoli Paulino 

*podem convidar os amigos interessados na Construção de uma Cultura de Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08/fev Reunião Câmara 9h organizar 2° Semana Municipal da Criança em junho. 

19/fev Reunião na Associação Médica do GDI – Diálogo Inter Religioso 

05/marco (* é Carnaval e o dia Internacional da Mulher - Planejando Evento)  

19/março 8° Embaixadores da Paz 

24/março Desafio Blindex e o 2° Abraço Desfio Blindex 

06/abril Exposição Agropecuária 2019 ( de 06 até 14) 

PAUTA  de 06/fev/19 

1- Vídeo argumentos contra a legalização da maconha 

2- Contato com Professor Isaque Folha da Cantigas de Valor (cantigas de rodas) 

3- Negociações com Prof Cortella e Rádio CBN para realização de possível evento em 2020 

4- 8° Embaixadores da Paz 

5- Outros ( Abraço Grátis no Carrefour sábado 09/fev // Plantio de Arvores.  

1- Vídeo argumentos contra a legalização da maconha Palestra do Prof. Dr. Ronaldo 

Laranjeira, publicada em 30 de jun de 2016 pela Cultura e Eventos - OAB SP 

https://youtu.be/WJW0ms8-og4 

 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/WJW0ms8-og4


Passamos para o item 2- Contato com Professor Isaque Folha da Cantigas de Valor  

 

 

São milênios de construção de uma Cultura de Violência, e de um currículo oculto, que educa 

para esta cultura de violência. FONTE SITE Cantigas de Valor: Ao Longo de séculos, o 

universo folclórico das lendas e contos infantis e cantigas de roda tem camuflado em meio ao 

“lúdico” uma sutil inversão de valores, a ponto de que uma certa “Teresinha de Jesus” 

desprezar a ajuda da sua família e se entrega a “um qualquer” lamentando em seguida, a 

frustração e o “sangue derramado” em seu coração. O que dizer das declarações impiedosas 

“da cuca” e do “boi da cara preta” que vai pegar o menino se ele não dormir depressa, como se 

o medo fosse um sonífero?   LEIA MAIS NO SITE do Professor Isaque Folha 

(http://www.cantigasdevalor.com.br/inicial.html ) 

Passamos para o item 3- Negociações com Prof Cortella e Rádio CBN para realização de 

possível evento em 2020. 

 

http://www.cantigasdevalor.com.br/inicial.html


De: William - MSCortella <william@mscortella.com.br>  

Enviada em: terça-feira, 29 de janeiro de 2019 18:19 

Para: 'Londrina Pazeando' <paz@londrinapazeando.org.br> 

Assunto: RES: Olá William tudo bem... sobre Mario Sergio Cortella 

Prezado Luis Claudio, boa tarde! 

Queira me desculpar pelo tardio retorno, mas estive fora do escritório nas últimas semanas. 

Para podermos verificar na agenda do Prof. Dr. Cortella a disponibilidade para atender à vossa demanda, 

solicitamos informar-nos: 

1) Quem seria o cliente final/empresa contratante e qual seu ramo/área de atuação? 
2) Há algum dia da semana a excluir? 
3) Qual o horário/período (manhã, tarde ou noite) indicado para a atuação do Professor Cortella, caso esta 

se viabilize? 
4) Qual o perfil do público participante? 
5) Haverá venda de ingressos? 
6) O evento será aberto ao público? 

Aguardamos seu retorno, permanecendo à disposição! 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Passamos para o item 4- 8° Embaixadores da Paz. Charleston disse que foi aprovado o 

empréstimos do Parque Aquático do Sindicato dos Metalúrgicos para a realização do evento. 

Nas próximas reuniões para montar as comissões e os responsáveis para cada ação. Vamos 

nos emprenhar para que o lanche seja o mais saldável possível, ou seja sem produtos 

industrializados, mas alimentos naturais. Entramos no último item 5- Outros assuntos: Charleston 

convidou a todos para participarem do Abraço Grátis no Carrefour sábado 09/fev, que será das 

9 às 17 horas e disse que estão plantando arvores a quem quiser ajudar deve agendar com ele 

pois os dias e horários são variáveis. Assim sem mais nada a tratar esta ata foi escrita e será 

publicada na internet. 

 

 

 

 

 


