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Ata383_08_maio_19_compaz  

No dia 08 de maio 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), 

Neusa M. R. Napo (Arquidiocese de Londrina), Maria Aparecida Prandini Pereira ( Nós do Poder 

Rosa), Mariza Cornélio ( Poder Rosa) Shirley Brito (CME Conselho da Mulher Empresária). A 

presidente Cidinha deu as boas vindas a todos e todas e propôs a pauta da reunião. 

Pauta da Reunião: 1- Estudo Ativismo Jovem 

2- Visita as Lojas – relato ACIL e outras visitas 

3- Organização do evento 5° Abraço Desafio pela Paz na Nishinomiya 

4- Participação do COMPAZ no Dia do Desafio 29/maio 

5- Outros Assuntos Irmã Valdete nossa Participação nossa na Semana do Imigrante 

 

Iniciamos com o item 1- Estudo Ativismo Jovem. A força do ativismo jovem 23 min Exibição em 

15 de abril de 2019 O programa apresenta o movimento "Fridays for future", que convida 

alunos a matarem aula às sextas-feiras e protestarem contra as mudanças climáticas. 

Inspirado na sueca Greta Thunberg, de 16 anos, a ação já levou mais de 1 milhão e meio de 

jovens às ruas e mostra a força do ativismo jovem. O Movimento pela Paz tem este foco há 19 

anos. Incentivar jovens a exercer seu “protagonismo pacifista”. Assim fazendo localmente este 

sentimento Planetário da Sustentabilidade do Planeta de forma Pacífica. Passamos para o item 

2- Visita as Lojas – relato ACIL e outras visitas (relatado na ata anterior). Luis Claudio elogiou a 

iniciativa Shirley com seu filho na visita às lojas e na reunião da ACIL. Shirley disse o filho esta 

realizando uma vez por semana um programa na FaceTV em Londrina, e vai levar sobre a 

inscrição do livro Pazeando. 
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Inédito todas as escolas poderão fazer parte do Livro Pazeando 2019 

TEMA: “Nossa Proposta para Pazearmos na Comunidade Escolar” (Práticas e Justiça 

Restaurativa /ODS 16) Significado do verbo Pazear: Estabelecer paz ou harmonia 

VEJA REGULAMENTO http://londrinapazeando.org.br/17-coletanea-livro-pazeando-2019/  

Seguindo os ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio propostos pela ONU 

(Organização das Nações Unidas), a publicação do Livro Londrina Pazeando tem como objetivo 

provocar reflexões sobre a importância da Construção de uma Cultura de Paz e promover ações 

que possam contribuir para o estabelecimento da não-violência na sociedade, construindo assim, 

uma nova geração de cidadãos pacifistas. 

O livro composto por uma coletânea de textos e desenhos é sistematizado anualmente e 

contempla alunos da Educação Básica da rede pública municipal e estadual e da rede privada 

de ensino, bem como, professores e pais ou responsáveis pelos educandos. 

Pautados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2015-2032 e na Lei Municipal nº 

12.467, de 6 de dezembro de 2016, que cria o Programa Municipal de Práticas Restaurativas no 

município de Londrina, no ano de 2019 trabalharemos com o tema: “Nossa Proposta para 

Pazearmos na Comunidade Escolar” (Práticas e Justiça Restaurativa). 

INÉDITO TODAS AS ESCOLAS PODRÃO FAZER PARTE DO LIVRO PAZEANDO 2019 (livro 

em 2 modalidades, modalidades)  

LIVRO PAZEANDO VIRTUAL (todas escolas inscritas)  

LIVRO PAZEANDO IMPRESSO (selecionadas) 

 

http://londrinapazeando.org.br/17-coletanea-livro-pazeando-2019/
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Passamos para o item 3- Organização do evento 5° Abraço Desafio pela Paz na Nishinomiya.  

5° Abraço Desafio Pela Paz – Tarobá no seu Bairro na Praça Nishinomiya Neste dia 18 de maio 

de 2019, das 9 as 13 horas acontecerá o 5° Abraço Desafio Pela Paz Tarobá no seu Bairro. Mas 

neste dia 18 vamos indicar já aquecendo e realizando o 5° Abraço Desafio Pela Paz na Praça 

Nishinomiya em uma grande parceria com a TV Tarobá. Este mês de maio é o mês do DIA DO 

DESAFIO e como todos os anos o Movimento pela Paz propôs o Abraços Desfio Pela Paz, que 

mundialmente acontece na última quarta feira de maio de cada ano (este ano no dia 29). EM 

BREVE PROGRAMAÇÃO das atividades com os horários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Claudio também relatou a participação dele e da Cidinha no evento da Monja Coen.  

Encontrando a Paz na Vida diária 

Esteve hoje 27 de abril de 2019 em Londrina no Centro de Eventos a Monja Coen… com tempo 

bem justo, a Monja Coen entrou no salão para realizar sua palestra, e antes de propor realizar 
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uma “respiração consciente” à plateia atenta presente ao evento e seu discurso, iniciou 

comentando sobre os “Abraços pela Paz realizados pelo Conselho da Paz”. Estavam presentes 

ao momento Luis Claudio Galhardi do Londrina Pazeando e a Presidente do COMPAZ Conselho 

Municipal de Cultura de Paz, que após assistirem a palestra “conseguiram” na disputada e 

enorme fila uma foto, um autografo e a entrega do Livro Pazeando. 

[HISTÓRICO 01 DE OUTUBRO DE 2008]  

FONTE: https://www.folhadelondrina.com.br/opiniao/atitude-zen—em-meio-ao-caos-a-paz-

ainda-e-possivel-656968.html  

ATITUDE ZEN – Em meio ao caos, a paz ainda é possível 

Jornalista, prima de Sérgio Dias e Arnaldo Baptista, dos Mutantes. Uma juventude com o primeiro 

casamento aos 14 anos, uma filha e a separação aos 17. Esta é a história da Monja Coen, que 

mudou sua vida ao deparar-se com a religião budista. Foram cerca de oito anos em um mosteiro 

no Japão, onde sofreu com a dificuldade de não saber falar a língua oficial do país. Coen, uma 

das maiores referências do Budismo no Brasil, esteve em Londrina para participar da 8° Semana 

da Paz e falou à FOLHA DE LONDRINA sobre como é possível cultivar uma cultura de paz em 

meio ao estresse e os problemas do mundo moderno. 

  

 

Passamos para o item 4- Participação do COMPAZ no Dia do Desafio 29/maio. Nesta quarta 

não vamos ter reunião pois iremos participar do Dia do Desfio. Estaremos na Abertura no 

Calçadão e posteriormente na Av Saul Elkind. O dia 18 maio na Parça Nishinomiya faz parte 

deste evento (lançamento).  

Passamos para o item 5- Outros Assuntos Irmã Valdete nossa Participação nossa na Semana 

do Imigrante. Recebemos o convite para contribuirmos com evento Semana do Imigrante. Nos 

propusemos a realizar um “Abraço ao Imigrante e Pela Paz” 

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

 

https://www.folhadelondrina.com.br/opiniao/atitude-zen—em-meio-ao-caos-a-paz-ainda-e-possivel-656968.html
https://www.folhadelondrina.com.br/opiniao/atitude-zen—em-meio-ao-caos-a-paz-ainda-e-possivel-656968.html
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