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No dia 13 de fevereiro 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), Charleston Luis da Silva ( Secretaria Municipal de Cultura), Lilian Azevedo 

Miranda (Sindicato Rural Patronal), Maria Aparecida  Prandini Pereira ( Nós do Poder Rosa), 

Mariza Cornélio (Poder Rosa). Iniciamo assistindo a palestra: - Como envelhecer? Em uma 

perspectiva de uma Cultura de Paz: O segredo para envelhecer com saúde é adotar certos 

hábitos e cuidados desde cedo. A palestra 'Como Envelhecer' tem o objetivo de mostrar que é 

possível fazer para manter uma vida ativa e saudável por muito tempo. A palestra foi ministrada 

pela Dra. Ana Claudia Quintana Arantes, geriatra do Ambulatório do Metrus. 
https://www.youtube.com/watch?v=zcj5DVTciIw&t=31s&index=3&list=PLvMYyoJU15dQndoAvQWXxISCUmh9jhhA7  

 

1. Estudo Modernidade Liquida e a Cultura de Paz  

2. Alimentação & Nutrição saudável e a Cultura de Paz  

3. Argumentos Contra a Legalização das Drogas e a Cultura de Paz 

4. Como envelhecer? Em uma perspectiva de uma Cultura de Paz:  

5. Defensivos Agrícolas e os Produtos Orgânicos na perspectiva da uma Cultura de Paz 

6. A Era Digital - Benefícios e Riscos. Com Cineiva Campoli Paulino 

7. O Homem + Feliz do Mundo - Altruísmo - com Matthieu Ricard 

 

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

05/marco (* é Carnaval e o Dia Internacional da Mulher - Planejando Evento 12/fev ??)  

19/março 8° Embaixadores da Paz 13h 

24/março Desafio Blindex e o 2° Abraço Desfio Blindex Aterro Igapó 7h 

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

Após uma troca de ideias sobre o tema proposto, passamos para outros assuntos:  Luis Claudio, 

Cidinha e Lilian, relataram que participaram da primeira reunião de organização da 2° Semana 

da Criança e do adolescente de Londrina que será de 8 a 13 de julho. Faremos uma agenda com 

50 palestras de segunda a sexta em Escolas Estaduais, uma vez que as Municipais estarão em 

férias. No sábado dia 13 realizaremos uma dia de atividades físicas provavelmente no aterro do 

Igapó e ou no zerão. Cidinha entrou em contato com a secretaria da mulher para ver sobre 

realizarmos em parceria um abraço pela paz na semana municipal da mulher. A conselheira 

Maria Angela disse vai dar certo. Na sexta dia 15/fev tem reunião na secretaria municipal de 

educação. Todos, que tiverem disponibilidade de horário foram convidados a participarem. A 

pauta é  

1. Presença do Amor Exigente na reunião, e a proposta da Professora Cineiva retornar 

para fazer um treinamento sobre os riscos da tecnologia na atualidade. 

2. Transferência do COMPAZ da Secretaria de Segurança para Secretaria de Educação. 

https://www.youtube.com/watch?v=zcj5DVTciIw&t=31s&index=3&list=PLvMYyoJU15dQndoAvQWXxISCUmh9jhhA7


3. Lançamento do regulamento do Livro Pazeando 2019 e o Livro Virtual – Entregar dos 

cartazes e flyers da campanha institucional do Londrina Pazeando, bem como a 

divulgação do novo site do Movimento pela Paz e Não-Violência.  

4. Secretaria agendar um novo local para entrega do Livro Pazeando 2019 e agendamento 

do Cerimonial da Prefeitura para cerimônia de entrega. 

5. Comunicação a secretaria de que estamos participando do Movimento Mundial Living 

Peace (Dado da Paz) ligado ao Movimento Focolares. 

6. Fechar detalhes de organização sobre o 8° Embaixadores da Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Assim sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada e esta ata será publicada na internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


