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No dia 15 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),
Gustavo Marconi (Clube Aventureiros do Amanhecer), 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). A presidente Maria Aparecida Prandini Pereira deu as boas vindas a todos e propôs a
pauta da reunião:
1- Sobre a vinda do Mario Sergio Cortella a Londrina.
2- Evento 5° Abraço Desafio Pela Paz - Tarobá no seu Bairro na Praça Nishinomiya.
3- Ato Público de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.
4- Campanha de renovação do Selo Arma não é Brinquedo.
Iniciamos com o item 1- Sobre a vinda do Mario Sergio Cortella a Londrina.

Houve em novembro de 2018, na vinda do professor Mario Sergio uma oferta dela em colaborar
com o Movimento Pela Paz e Não-Violência – Londrina Pazeando, com a doação de uma
palestra. Assim agora houve a confirmação pela assessoria do professor em realizar o evento
em 25/setembro de 2020 durante a 20° Semana Municipal da Paz de Londrina. Temos como
parceiros desde o inicio desta proposta (inclusive sugerida pelo professor) da Folha de Londrina
e Radio CBN. Assim vamos elaborar um ano “festivo e celebrativo”, pois não é sempre que um
Municipio do Brasil realize a sua vigésima Semana Municipal da Paz, em um calendário oficial
da cidade. Faremos assim durante o ano uma grande campanha de divulgação deste fato e que
culminará na Semana e a vinda do reconhecido Professor e Filósofo Mario Sergio Cortella.
Termos assim o atendido dois objetivos principais, 1- levantar recursos financeiros para o
Movimento pela Paz e Não-Violência e 2- Envolver a cidade na Campanha Vamos desconstruir
a Cultura da Violência, e inspirar o pais com nosso emprenho em Educar para Paz. Assim
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criamos um grupo de colaboradores para organizar este trabalho, onde contaremos com
trabalhos voluntários e também com a agregação de alguns profissionais (e ou empresas)
específicos para partes das tarefas que terão que ser realizadas com profissionalismo, a fim de
termos o sucesso esperado para o ano e o evento. Luis Claudio Galhardi coordenará o processo
e ira informando os conselheiros do COMPAZ o andamento do processo.
Passamos para o item 2- Evento
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).

PROGRAMAÇÃO
09:00 às 09:30 Abertura
09:30 às 10:00 Alongamento e Dançaterapia
10:30 às 11:00 Fundação de Esportes com professores de Zumba
11:00 às 11:15 5° Abraço Desafio pela Paz na Praça Nishinomiya
11:15 às 11:30 Apresentadores da Tarobá Interagindo com os Telespectadores
11:30 às 12:00 Apresentador e Animador
12:00 às 13:00 Leo Henrique e Thiago
#tvtaroba #tarobalondrina #tarobanews #tarobanoseubairro.

Nós do movimento levaremos a Trilha da Paz e o Clube dos Aventureiros vão com as crianças
para “jogarem a trilha”. Também realizaremos o Abraço pela Paz.. Assim que puderem as
Conselheiras Cidinha, Neusa vao sair do evento da Concha para estarem na Praça neste
evento.
Passamos para o item 3- Ato Público de Combate à Violência Sexual contra Crianças e
Adolescentes.
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O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), convida toda a Rede de
Atendimento à Criança e ao Adolescente para participar do Ato Público de Combate à Violência
Sexual contra Crianças e Adolescentes a ser realizado no dia 18 de maio de 2019, no centro da
cidade. Confira a programação e participe - Ofício Circular nº. 095/2019. Solicitamos indicação de
apresentações artísticas, caso haja interesse, até o dia 10/05/2019, através do e-mail:
cmda.londrina@gmail.com. Referidas apresentações devem ter no máximo 10 minutos e poderão
ser feitas no início do evento na frente do Banco do Brasil, ou durante o ato na Concha Acústica.
Atenciosamente, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O COMPAZ já participar deste evento todos os anos, e neste dado duplicidade de agenda vamos
nos dividir para estar presentes nos dois eventos, como já citamos acima.
Passamos para o item 4- Campanha de renovação do Selo Arma não é Brinquedo. Luis e
Charleston relataram que já visitaram 90% das lojas que devem renovar o Selo Arma não é
Brinquedo, mas com fechamento do algumas lojas, solicitou aos outros conselheiros ajuda para
convidar novas lojas a participarem da campanha com a cidade. Passou as ficha de solicitação
da Prefeitura para os conselheiros fazerem os convites.
Neusa Napo representante do Igreja Católica no GDI Grupo de Dialogo Inter Religioso, divulgou
que terá uma reunião extraordinária para discutir a produção de uma logo oficial do GDI e
apresentação de uma revistinha sobre cuidados com a Dengue, assunto de saúde que o GDI
está atualmente envolvido. A logo será produzida por alunos da UEL do escritório de aplicação.
O Material da dengue foi produzido por eles. A reunião será nesta quinta dia 16 na Igreja dos
mórmons. Rua Belo Horizonte 1236
Assim sem mais nada tratar a reunião foi encerrada e esta ata escrita e publicada na internet.
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