Ata392_10_julho_19_compaz
No dia 10 de julho 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: Silvia Liberatori (Portal da Luz/ CORERP), Carlos
Eduardo Boni (UEL Universidade Estadual de Londrina), Leozita Baggio Vieira (BPW Londrina
A. Mulheres de Negócios e Profissionais), 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), Queila Maria Lautenschlager Spoladore (SEMA Secretaria de Meio Ambiente),
Maria Helena Schwartz (HU/ Universidade Estadual de Londrina UEL), Maria de Fátima Martins
( Coordenadora Nacional do Living Peace).

PAUTA: 1- Planejamento da 19° Semana Municipal da Paz de Londrina (deixamos para a
próxima reunião) 2- Fomos Convidados para o 10º Seminário Regional de Promoção da Saúde
e Cultura de Paz - Núcleo VIVA a Paz - GVE XXVII – S.J.Campos SP /SES Secretaria de Estado
de Saúde de SP 3- Outros Assuntos (Exposição Nei Braga - Educação + Festa Lusófonas etc.)
4- Vamos Receber a Fatima de Ibiporã – Living Peace. Iniciamos com o convite do Municipio de
São José dos Campos SP.
De: Núcleo VIVA a Paz <nucleovivaapaz@gmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 5 de julho de 2019 21:12
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Para: paz@londrinapazeando.org.br; compazld@hotmail.com
Assunto: Convite palestra no 10º Seminário Regional de Promoção da Saúde e Cultura de Paz
Prezada Sra. Maria Aparecida Prandini Pereira, boa noite!!
Conforme contato inicial com Sr. Luis Claudio Venho através deste convidar V. Sª ou seu
representante para participar do 10º Seminário Regional de Promoção da Saúde e Cultura
de Paz - Grupo de Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos/VIVA a Paz/SES/SP como
palestrante na mesa redonda - Cultura de Paz e Políticas Públicas: o papel dos conselhos
possibilidades e desafios. O seminário se realizará no dia 24/09/2019. Sua participação está
prevista para o período da manhã.
A cada ano o Seminário Regional de Promoção da Saúde e Cultura de Paz tem um tema que
norteia seu desenvolvimento. Em 2019 o tema será: Integralidade do Ser Humano: Caminhos Para
a Cultura de Paz em anexo enviamos o texto de referência para conhecimento.
Para viabilizar sua participação podemos custear a passagem aérea e hospedagem.
Agradeço sua atenção e nos colocamos a disposição para esclarecimentos.
Abraços Fraternos, atenciosamente
Fátima e Débora
Núcleo VIVA a Paz - GVE XXVII - SJCampos / SES
Facebook: Núcleo VIVA a Paz
Fone: (12) 3922-2827
Endereço: Av. Manoel Borba Gato, 250 - Jd Nova América

Decidimos que a Silvia Liberatori (Portal da Luz/ CORERP) ira nos representar no dia
24/setembro no evento. Ficamos muito felizes, uma vez que na reunião passado decidimos iniciar
contatos com outros grupos que trabalham com cultura de paz, para iniciarmos uma troca de
experiencia entre municípios, e este convite surgiu.
O universo está conspirando para que mais esta ação venha acontecer, e cabe a nós fazermos
a nossa parte. Passamos para o item 3- Outros Assuntos (Exposição Nei Braga - Educação +
Festa Lusófonas etc.). Sobre a Festa Lusófonas, a Leozita e Gustavo relataram brevemente
sobre a organização do evento. Na próxima semana vai ter uma reunião, no Museu Histórico de
Londrina, com o grupo organizador do evento. Foi atualizado na internet a front pag do evento e
criado o convite virtual do evento.
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Luis Claudio lembrou a todos do evento da Secretaria Municipal de Educação ira realizar o
evento mais educação no parque de exposição, onde aproximadamente 5.000 professores,
alunos e pais de alunos, além da comunidade em geral vão circular por lá em 3 dias. O
COMPAZ vai ter um stand por lá
http://www.siteantigo.londrinapazeando.org.br/index.php/noticias/1148

Luis Claudio relatou que recebeu da CMTU o documento autorizando a instalação do Totem do
DADO DE CULTURA DE PAZ - Living Peace e Londrina Pazeando/ COMPAZ. Resumo:
Proposta da instalação de um totem na margem do Lago Igapó (Av Higienópolis esquina com
Rua Bento Munhoz da Rocha Neto) ao lado da Academia ao Ar Livre do 1- Dado de Cultura de
Paz, 2- Mapa da Trilha da Paz e 3- Dado da Paz. O Totem é uma versão do material didático
pedagógico que foi criado pelo Londrina Pazeando, para contribuir com a implementação das
Práticas Restaurativas nas Escolas/ Prevenção à Violência - Lei nº 12.467, de 6 de dezembro de
2016 e será integrado ao Projeto Conhecer Londrina, da Secretaria Municipal de Educação. O
Totem também faz a de conexão com Movimento - Living Peace e com a ONU e Unesco através
do protagonismo as metas dos ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio. Meta:
inaugurar o Totem no dia 28/agosto de 2019. Também foi entregue a os presentes 10 unidades
do Jogo Trilha da Paz, a fim de vendermos por R$ 10,00 para ajudar na instalação do Totem. No
documento de autorização da CMTU, o Londrina Pazeando assume a manutenção do Totem,
bem como, qualquer eventual problema que venha ocorrer, com pessoas na utilização do Totem.
A presidente leu o documento para todos os conselheiros presentes à reunião.
E foi enviado um ofício para a Secretaria Municipal de Educação, lida pela presidente Cidinha,
onde colocamos uma pauta de conversa.
Londrina, 09 de julho de 2019
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
Secretaria Municipal de Educação
Conforme reunião do COMPAZ de 07 de novembro de 2018, Ata365 publicada na internet em
http://www.siteantigo.londrinapazeando.org.br/images/compaz/atas_compaz/2018/Ata365_07_11_18_compa
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z.pdf o conselho discutiu e aprovou a necessidade de transferirmos o conselho para a Secretaria

Municipal de Educação ( conforme consulta anterior à secretaria), bem como outras propostas de
alterações quanto ao tempo de gestão de cada diretoria e o numero de conselheiros.
Fomos
auxiliados pela Dra. Rejane Aragão (advogada e atualmente presidente do CMDCA), conhecedora
da matéria. Posteriormente fizemos uma reunião com a Gestora Carla Cordeiro em 15 de fevereiro
de 2019, e os últimos detalhes ficaram acordados. Entre eles realizar um protocolo na PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - SERVIÇOS ONLINE – SIPWEB, e ainda não temos
resposta deste assunto. Assim gostaríamos de nos reunirmos com a Secretaria Maria Tereza, e
obtermos esta resposta, bem como, ainda temos outros assuntos a tratar, que relacionamos abaixo:
1. Sobre o Protocolo para transferir o COMPAZ para Secretaria
2. Organização da 7ª Conferência em maio de 2019
3. Reunião do Comitê de Articulação de Práticas Restaurativas que é o órgão superior de
planejamento do programa, referente a lei nº 12.467 de 06 dezembro de 2016 – A Secretaria
é responsável por lei de fazer a gestão deste comitê. Em 2019 não tivemos nenhuma
reunião.
4. Gostaríamos de nos reunir com os 5 professores mediadores das 5 regiões de Londrina, a
fim de tratarmos sobre a Educação para Paz e sobre as Práticas Restaurativas nas Escolas.
Esta reunião poderia (ou não) ser em uma reunião do Comitê de Articulação de Práticas
Restaurativas
5. Inauguração (28/agosto/19) do Totem Trilha da Paz/ Dado de Cultura de Paz
6. Banheiro químico para o 11° Abraço no Lago em 22/set/2019
Certos de estamos contribuindo para a Construção de uma Cultura de Paz em nossa comunidade,
nos colocamos a disposição
Um abraço, com desejo de Paz
Maria Aparecida Prandini Pereira
Presidente do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz
fone 43. 9.9919-6000 E-mail cidinhaprandinipereira@gmail.com

Passamos para o item 4- Receber a Fatima de Ibiporã – Living Peace. Iniciamos com o convite
do Municipio de São José dos Campos SP. O Projeto Living Peace International é um percurso
de educação para paz. Baseia-se no lançamento do “Dado da paz” em cujas faces não existem
números, mas sim frases que ajudam a construir relacionamentos de paz entre todos. Este dado
é inspirado nos pontos da “arte de amar” que Chiara Lubich havia proposto, sob forma de um
dado, às crianças do Movimento dos Focolares. Este percurso também propõe o time out
momento per la pace 80“Time-Out”: todos os dias, ao meio dia, nos mais variados fusos horários,
os participantes são convidados a fazer um minuto de silêncio, oração ou reflexão pela paz. Até
hoje, mais de 1000 escolas e grupos estiveram envolvidos no projeto e mais de 600 mil crianças,
adolescentes e jovens ao redor do mundo foram alcançados pelas suas iniciativas. Living Peace
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trabalha no sentido de reforçar as colaborações e cooperar com tantas outras iniciativas
existentes no mundo para a construção de uma “rede” de paz que abrace toda a terra. De fato,
Living Peace pode ser considerado uma plataforma: são mais de 60 as organizações
internacionais em sinergia com o projeto, compartilhando iniciativas e ações de paz que são
propostas às respectivas redes. Luis Claudio do Londrina Pazeando entregou 20 Jogos da Trilha
da Paz para Fátima levar e doar às Escolas Municipais e Ibiporã. Ela também levou mais 20
Jogos para vender e reverter para ONG os recursos afins de contribuir com a instalação do
Totem. A Queila convidou o COMPAZ para realizar no dia 21/julho de 2019 -DOMINGO um
abraço no Parque Municipal Arthur Thomas, às 16 horas. Gustavo convidou XVII encontro
paranaense de educação ambiental – EPEA “Com Ciência” nos 20 anos da Política Nacional de
Educação Ambiental IV colóquio internacional em educação ambiental, Educação Ambiental no
Mundo: Diferentes Realidades, Solenidade de abertura será no Anfiteatro Cyro Grossi – CCB,
Palestra de abertura com o Dr. Márcio Rojas Cruz http://www.uel.br/eventos/epea/. Assim sem
mais nada a tratar esta ata foi escrita e será publicada na internet.
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