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No dia 10 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), Mariza Cornélio ( Poder Rosa) 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:
1- Estudo Inicial (Mario Sergio Cortella)
2- Quem pode ajudar a ficar no Stand da Expo 2019
3- Living Peace
4- Regras e ampliação do WhatsApp da REDE DE PAZ
5- Visita às lojas para renovar 9° SELO arma não é brinquedo ( reunião na ACIL e visita às
lojas)
6- Outros assuntos - reunião com o Deputado Tercilio Turini
Iniciamos com estudo com um debate no café filosófico onde Mario Sergio Cortella participou.
Apo o estudo Luis Claudio relatou ao grupo que ligou para assessoria do professor “cobrando
uma data para 2020. A assessora Elizabete disse estão esperando fecha uma agenda com
alguém e em seguida ...passará a data reservado para Londrina. Passamos ao item 2- Quem
pode ajudar a ficar no Stand da Expo 2019.

1

Passamos para o item de pauta 3- Living Peace
O Projeto Living Peace International é um percurso de Educação para Paz. DADO DA
CULTURA DE PAZ

Embaixadora Maria de Fátima Prieto Martins, Luis Claudio Galhardi e Luiz Figueira
Nesta terça 09 de abril, no Parque de Exposição Nei Braga, na EXPO 2019, na Fazendinha (Via
Rural) recebemos a visita da Maria de Fátima Prieto Martins, Professora, Embaixadora da Paz
pelo Círculo Mundial da França & Suíça e Coordenadora do Projeto Living Peace no Brasil. que
veio trazer um convite para Londrina instalar o Dado da Paz em um Espaço Público da Cidade.
São 113 países atualmente que tem o Movimento Living Peace, e 22 cidades já tem o Dado da
Paz, e Londrina Cidade da Paz, “não pode mais” segundo a Embaixadora ficar sem o símbolo
do trabalho em Prol da Construção da Paz no Mundo e da Educação para Paz.
O Movimento Municipal de Educação para Paz – Londrina Pazeando, tem dezenove anos das
atividades, e prontamente aceitou o desafio. Os Conselheiros do COMPAZ Conselho Municipal
de Cultura de Paz vão se empenhar para que a inauguração aconteça até o 11° Abraço no Lago
pela Paz (22/set/19).
Convidado para participar da reunião, onde a Embaixadora da Paz veio trazer as bases da
instalação do “TOTEM”, Luiz Figueira, ouviu atentamente, e disse que a Prefeitura em breve está
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lançando “um concurso” que visa incentivar inovações em várias áreas, e estes sem dúvida é
um bom projeto para ser analisado pelo poder público.
Como o Dado de Cultura de Paz e a Trilha da Paz, já está em curso como um dos materiais
pedagógicos em algumas Escolas Municipais; a ideia já nasce com força. Um dos primeiros
lugares a ser prospectado para a instalação do totem foi o Lago Igapó, onde acontece aos
Abraços no Lago pela Paz há 11 anos.
4- Regras e ampliação do WhatsApp da REDE DE PAZ
**Aprovado na Reunião do COMPAZ dia 10/abril/2019.
REDE DE PAZ 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.
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, Educação para Paz,
Autoconhecimento, Yoga, Meditação, Constelação Familiar, Justiça Restaurativa,
etc. ou seja que tenham esta afinidade com o tema CULTURA DE PAZ. NÃO
COPIE a reportagem e cole aqui.
4. Ideias sobre o trabalho dos nossos grupos, diálogos, perguntas e respostas. Não
polemize. Temos AS REUNIÕES DO COMPAZ, que é aberta, todas as quartas,
para dialogar com respeito. Você é nosso convidado (a).
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.
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5. Mensagens de religiões. Lembre-se que tem muitas religiões. Existe um Grupo de
Diálogo 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.
5- Visita às lojas (em 24/abril) para renovar 9° SELO arma não é brinquedo (reunião na ACIL e
visita às lojas). Luis Claudio relatou que está ok a visita às lojas e a participação do presidente
da ACIL ao evento, e que uma reunião entre a Câmara (Vereador Amauri Cardoso) a
Procuradoria Geral e a Secretaria Municipal de Fazenda, será agendada para que a Câmara
possa fazer a consolidação das alterações realizadas via Tribunal de Justiça (há 3 anos atrás
aproximadamente)
6- Outros assuntos - Elen Luz: Pré agendei a reunião com o Deputado Tercilio Turini para o dia
18/04 as 8:00 horas lá no escritório. O escritório mudou de endereço está na Avenida Anália
Franco 171
Assim sem mais nada a tratar esta ata foi escrita e publicada na internet

FOTOS DA EXPO 2019 EM ANEXO
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