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Ata389_19_junho_19_compaz 

No dia 19 de junho 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: Leozita Baggio Vieira (BPW Londrina A. Mulheres 

de Negócios e Profissionais), 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). A presidente deu as boas vindas a 

todos e iniciou a reunião propondo a pauta:  1- Participação do Luis Claudio no Documentário “O 

poder da Mira” 2- Inauguração do Totem Trilha da Paz 3- Convites para a pessoas participarem 

da reunião de 26/junho. 4- Outros Assuntos 

Assim iniciamos com 1- Participação do Luis Claudio no Documentário “O poder da Mira”. Foi 

criado pela grupo uma página onde estão os 4 vídeos do documentário. 

https://produtoracubo.wixsite.com/opoderdamira?utm_campaign=0a92bc60-8889-4b6e-a819-

184a974482e5&utm_source=so  

 
 

Passamos para o item 2- Inauguração do Totem Trilha da Paz, como estamos com a aprovação 

do Totem próximo da aprovação, é intensão inaugurar o totem em 21 de agosto, ou seja, um 

mês antes do 11° Abraço no Lago pela Paz. Luis Claudio Relatou sobre a impressão em gráfica 

do Jogo Trilha da Paz a ser comercializado por R$ 10,00 a fim de angariarmos recursos para 

pagamento da serralheria e instalação do totem. Também disse que está em construção o Jogo 

Trilha da Paz versão web. A versão do Jogo Pazeando foi atualizada para além de ser um App 

agora pode rodar na web, inclusive em celular sem necessidade de instar nos celulares e assim 

não utilizando memoria dos celulares. http://londrinapazeando.org.br/jogos/  

https://produtoracubo.wixsite.com/opoderdamira?utm_campaign=0a92bc60-8889-4b6e-a819-184a974482e5&utm_source=so
https://produtoracubo.wixsite.com/opoderdamira?utm_campaign=0a92bc60-8889-4b6e-a819-184a974482e5&utm_source=so
http://londrinapazeando.org.br/jogos/
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Passamos para o item 3- Convites para a pessoas participarem da reunião de 26/junho. Os 

conselheiros relataram sobre as ligações que estão realizando. Luis Claudio já teve um 

confirmação da Mais Saúde que colocará a ambulância no local. Ficou decidido fazermos um 
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café da manhã pela conselheira Mariza para reunião do dia 26/junho. Lembrarmos no inicio de 

falarmos sobre a vinda do Cortella em 2020, e sobre a criação do COMPAZ de Campinas SP 

https://www.youtube.com/watch?v=b3qHRhwDrb0&list=PLvMYyoJU15dTUaDD7ChzjPCT9KVe

f7OLO&index=22&t=0s  

 

POSSE DO COMPAZ  de Campinas 

https://www.youtube.com/watch?v=ClqRs3HP9FY&list=PLvMYyoJU15dTUaDD7ChzjPCT9KVef

7OLO&index=25&t=0s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b3qHRhwDrb0&list=PLvMYyoJU15dTUaDD7ChzjPCT9KVef7OLO&index=22&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=b3qHRhwDrb0&list=PLvMYyoJU15dTUaDD7ChzjPCT9KVef7OLO&index=22&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ClqRs3HP9FY&list=PLvMYyoJU15dTUaDD7ChzjPCT9KVef7OLO&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ClqRs3HP9FY&list=PLvMYyoJU15dTUaDD7ChzjPCT9KVef7OLO&index=25&t=0s
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SITE DO COMPAZ DE CAMPINAS http://www.campinas.sp.gov.br/governo/direitos-pessoa-

deficiencia-cidadania/compaz.php  

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