Ata379_03_abril_19_compaz
No dia 03 de abril de 2019 iniciou-se as 8h, a reunião do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura
de Paz no Centro de Pastoral na Rua Dom Bôsco, 145 Jardim Dom Bôsco - Araucárias, em
Londrina Pr. Estavam presentes à reunião: Luis Claudio Galhardi (Londrina Pazeando),
Charleston Luis da Silva ( Secretaria Municipal de Cultura), Neusa M. R. Napo (Arquidiocese de
Londrina), Maria Aparecida Prandini Pereira ( Nós do Poder Rosa), Maria Helena Schwartz (HU/
Universidade Estadual de Londrina UEL), Shirley Brito (CME Conselho da Mulher Empresária).
A presidente Cidinha deu as boas vindas a todos e iniciou a reunião propondo a pauta do dia: 1Estudo Segredos de um modo antigo de rezar áudio livro - Gregg Braden, 2-Transparencia do
COMPAZ - comentário no Jornal Virtual O Londrinense, 3- Regras do whatsApp do COMPAZ e
da Rede de Paz, 4- Organização da tenda na Expo, 5-Outros assuntos. Assim iniciamos o estudo
segredos de um modo antigo de rezar áudio livro - Gregg Braden. Após estudo e debate sobre o
tema passamos para o item 2-Transparencia do COMPAZ - comentário no Jornal Virtual O
Londrinense. Respodemos ao Jornal Virtual sobre matéria publicada e uma tabela onde consta
que o COMPAZ (e outros) está “irregular” segue a resposta. Presidente Cidinha ficou da ligar
para Telma Elora (redacao@olondrinense.com.br )
Visando continuar contribuindo com a transparência, o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, desde sua
criação, tem mantido (onze anos):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AGENDA na internet http://www.siteantigo.londrinapazeando.org.br/index.php/calendarios
AGENDA http://londrinapazeando.org.br/agenda/
ATAS http://www.siteantigo.londrinapazeando.org.br/index.php/compaz
ATAS http://londrinapazeando.org.br/historico-compaz/
LISTA CONSELHEIROS (constam, fones, e-mails, celulares, quem representa)
http://www.siteantigo.londrinapazeando.org.br/index.php/compaz
LISTA CONSELHEIROS (constam, fones, e-mails, celulares, quem representa)
http://londrinapazeando.org.br/historico-compaz/
*colocamos link para Prefeitura de Londrina http://londrinapazeando.org.br/site-oficial-do-compaz-na-prefeitura/

**site antigo e novo pois em janeiro/2019 fizemos um site novo, mas integrado com o antigo onde constam todos os
registros do Movimento Pela Paz e Não-Violência - Pazeando e do COMPAZ.
Os dados sempre estiveram publicados semanalmente na internet, o que fazemos com TRABALHO VOLUNTÁRIO e por
amor a Cidade Londrina há 11 anos.
No momento atual de tecnologia, qualquer criança com um mínimo de alfabetização pode entrar na internet e na busca do
GOOGLE (https://www.google.com/ ), ou seja não é possível maior transparência que está na atualidade.
Recebemos este ano uma ligação da Prefeitura (fev/2019) dizendo que o MP investiga falta de transparência em
conselhos municipais, e que estávamos em uma lista de solicitação destes documentos, e que a Prefeitura tem um espaço
reservado para colocar estas informações.
IMEDIATAMENTE citamos que tudo sempre esteve publicado e não tem por que constarmos de lista alguma. Tanto MP e
outros interessados poderiam simplesmente digitando no google constar isto.
Assim gostaríamos muito que a TABELA ACIMA SEJA ATUALIZADA NESTE POST, visando contribuir com a mesma
transparência solicitada na própria reportagem. Recebemos de amigos o link desta matéria e a indagação ...vocês estão
irregulares? Muitos não leem e só olham as imagens (tabelas).
Não deveríamos nem termos sido constado nesta lista, uma vez que os nossos dados sempre estiveram públicos e
transparente.
Visitem nosso site, e nos ajude nas ações de Educação para a Construção de uma Cultura de Paz. Temos mais de 400
reportagens de TVs e jornais mostrando nossas ações e trabalhos.
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3- Regras do whatsApp do COMPAZ e da Rede de Paz, a Shirley Brito (CME Conselho da
Mulher Empresária) nossa mais recente voluntária ira ligar para o Conselheiros e convidalos por fone para que tenham mais assiduidade nas reuniões.
Novas regras aprovadas em Reunião do COMPAZ dia 03/abril/2019
REDE COMPAZ LONDRINA
O que PODE E DEVE ser postado neste whats:
1. Eventos, Palestras, Cursos, Atividades de sua instituição gratuitos e ou com taxa de
inscrição, que tenha relação com nosso trabalho de Educação para Paz.
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2. Só LINKS de vídeos (tipo You Tube – Facebook etc.) sobre assuntos relacionados a
Cultura de Paz. NÃO POSTE VÍDEOS que gastam a memória dos celulares.
PUBLIQUE, copie o link e cole aqui.
3. Use somente LINKS de reportagens sobre a Cultura de Paz. NÃO COPIE a reportagem
e cole aqui.
4. Ideias sobre o trabalho do nosso grupo, diálogos, perguntas e respostas. Não polemize,
temos nossa reunião para dialogar com respeito.
5. Conversas, de preferência, curtas e pertinentes.
6. Fotos de nossas atividades e/ou outras em que participamos e tenha relação com nosso
trabalho.
O que NÃO DEVE ser postado neste whats:
1. Discussões sobre política. Nem esquerda, nem direita, nem centro. FAÇA UMA LISTA
DE TRANSMISSÃO PRIVADA. O whats tem um recurso para você criar uma LISTA
(está escrito lá nos 3 pontinhos – nova lista de transmissão). Faça sua própria lista e
mande no privado das pessoas. Quem quiser discordar de você faz diretamente no
privado com você.
2. Não alerte sobre crimes, fraudes, golpes, fake news ... se quiser faz na sua LISTA.
3. Reportagens e notícias que queira publicar cheque a fonte. Tem indústria de fake news.
Uma boa fonte são os veículos de comunicação, com jornalistas responsáveis. Não
queira “dar um furo de reportagem”. Você não é jornalista!
4. NÃO PUBLIQUE: bom dia, boa tarde, boa noite. Posts com imagens/figurinhas com
estas frases, com coraçãozinho, estrelinhas, fotos de natureza.
5. Mensagens de religiões. Lembre-se que tem muitas religiões. Existe um Grupo de
Dialogo Inter Religioso em Londrina. Participe com eles caso queira manifestar sobre
suas crenças legitimas e importantes.
6. NA DÚVIDA, PUBLIQUE NA SUA LISTA DE TRANSMISSÃO PRIVADA!
7. Quando alguém deste grupo esquecer das regras, “carinhosamente” você pode publicar
este POST.
Assim passamos para o Item 4- Organização da tenda na Expo,
4° PAZEANDO NA EXPO 2019
Expo Londrina 2019
De 05 a 14 de abril Parque Nei Braga
4° PAZEANDO NA EXPO 2019
O Movimento pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando e o COMPAZ Conselho Municipal
de Cultura de Paz, vão estar mais este ano pazeando na exposição agropecuária de Londrina
que é o maior evento nesta área na América Latina. Vamos levar nossos Joguinhos, Livros,
Camisetas, as Pulseirinhas da não Reclamação, nosso Mural Móvel para você fazer fotos e
enviar para amigos e familiares.
DESTAQUE: TRILHA DA PAZ
Programa Empreendedorismo em Prol da Cultura de Paz: – o programa, que está
interconectado com o nosso DADO de CULTURA DE PAZ, além do lúdico reporta os alunos
(jogadores) a pensar sobre “A Importância do Círculo de Construção de Paz na Escola, usando
o métodos utilizado pela Justiça Restaurativa e Paz, e os ODS Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável do Milênio. O material pode ser utilizado por crianças e adolescentes. Veja mais
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sobre a proposta em http://londrinapazeando.org.br/jogos/. Assim sem mais nada a tratar a
reunião foi encerrada e esta ata publicada na internet.
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