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Ata393_17_julho_19_compaz 

No dia 17 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: Carlos Eduardo Boni (UEL Universidade Estadual 

de Londrina), Leozita Baggio Vieira (BPW Londrina A. Mulheres de Negócios e Profissionais), 

Luis Claudio Galhardi (Londrina Pazeando), Charleston Luis da Silva (Secretaria Municipal de 

Cultura), Maria Aparecida  Prandini Pereira ( Nós do Poder Rosa), Mariza Cornélio ( Poder Rosa). 

A presidente Cidinha propôs a pauta da reunião:  1- Planejar o evento de domingo (21) no Arthur 

Thomaz,  2- Planejar a Inauguração do Totem Jogo Trilha da Paz (28/agosto), 3- Planejamento 

da 19° Semana Municipal da Paz de Londrina, 4- 2° Semana Municipal da Criança e do 

Adolescente de Londrina. 

 

Iniciamos então com o item 1- Planejar o evento de domingo (21) no Arthur Thomaz,   

Um dia no parque. No dia 21 de julho de 2019 o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz 

de Londrina e a ONG Londrina Pazeando estarão no PARQUE ARTHUR THOMAS no Jardim 

Pizza em Londrina, realizando um Abraço no Parque Pela Paz, está programado abraço no 

parque pela paz 16 horas Facebook https://www.facebook.com/events/443314829850689/ 

Local: Parque Arthur Thomas, Rua da Natureza, N.155, Jardim Piza, Londrina – PR, Horário: 

13h00 às 17h00. - FONTE n.comlondrina   https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=57655. 

Passamos para o item 2- Planejar a Inauguração do Totem Jogo Trilha da Paz (28/agosto). 

Decidimos realizar o evento das 10 às 11horas, divulgando a concentração as 09:30. Como 

vamos convocar as pessoas para a próxima reunião (31/julho) de organização do 11° Abraço no 

Lago, vamos já convidar para reunião e para a inauguração do Totem. Vamos levar nossa tenda 

e as trilhas produzidas na gráfica para serem vendidas (levaremos a maquininha de cartão 

também. A conselheira Mariza ficará responsável pela tenda e vendas. Luis leva todos os nossos 

materiais (camisetas, livros, panfletos) para stand. Levar o som móvel e microfones. Vamos 

entrar em contato (Luis e Cidinha) com as Escolas próximas do local Norma Prochet e o 

Universitário e as escolas CAIC-Zumbi dos Palmares, diretora Marlene (Luis) e a Escola Eugenio 

Brugin a Professora Janaina. As duas já conformaram, mas para levar alunos temos que tentar 

viabilizar o transporte (ônibus). Sobre o Ônibus vamos solicitar na reunião com a Secretaria 

https://www.facebook.com/events/443314829850689/
https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=57655
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Municipal de Educação o ônibus. O conselheiro Boni vai tentar conseguir também. Nos casos 

das escolas Eugenio Brugin e Zumbi estão com o processo de utilização das práticas 

restaurativas em curso, e assim seria muito importante a vinda dos alunos. 

 

http://londrinapazeando.org.br/19-semana-da-paz-de-londrina-2019/ 

Fazer release para a imprensa, através do n.com Prefeitura (Luis) e ONG Pazeando cuidarão 

disto. Sobre os itens 3 e 4 não tivemos tempo de tratar, pois tivemos que terminar as 10 horas 

para os conselheiros irem na reunião de organização da 4° Festa Lusófonas no Museu Histórico 

de Londrina e que acontece no dia 25/agosto. Luis Claudio relatou que receberemos o SELO 

ODS 2019. 

De: Aline Calefi Lima <aline.lima@sistemafiep.org.br>  

Enviada em: terça-feira, 16 de julho de 2019 15:13 

Assunto: Selo Sesi ODS 2019 e finalistas do Prêmio Sesi ODS 2019 

Olá, boa tarde: Confira a lista dos ganhadores do Selo Sesi ODS 2019 e dos finalistas do Prêmio Sesi ODS 2019. 

http://portalods.com.br/noticias/confira-os-finalistas-do-premio-sesi-ods-2019-e-ganhadores-do-selo-ods-2019/ A 

entrega do Selo Sesi ODS 2019 e a divulgação dos vencedores do Prêmio Sesi ODS 2019 acontecerá no dia 05 de 

setembro, em Curitiba. 

Reserve a sua agenda. 

Em breve, encaminharemos mais informações sobre a programação do evento. 

Para qualquer dúvida, estou à disposição. Grata. Cordialmente,  

Aline Calefi Lima Gerência Executiva de Projetos Estratégicos Centro de Inovação Sesi em Longevidade e 

Produtividade (41) 3271 9212/ 98710 4392 www.sistemafiep.org.br 

 

http://londrinapazeando.org.br/19-semana-da-paz-de-londrina-2019/
http://portalods.com.br/noticias/confira-os-finalistas-do-premio-sesi-ods-2019-e-ganhadores-do-selo-ods-2019/
http://www.sistemafiep.org.br/
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Recebemos a resposta do COMPAZ de Campinas  

De: Mostafa Bartar Isfahani <mbartar@gmail.com>  

Enviada em: terça-feira, 16 de julho de 2019 11:05 

Para: paz@londrinapazeando.org.br 

Cc: Conselho Cultura de Paz Campinas <compaz@campinas.sp.gov.br>; Geziel Santos 

<geziel.santos@campinas.sp.gov.br>; Elaine Perez Pinheiro <elaine.pinheiro@campinas.sp.gov.br>; José Tavares da 

Rocha <jtavaresrocha@gmail.com> 

Assunto: Re: COMPAZ - Londrina 

Bom dia prezado Sr. Luis Claudio. 

Também fui convidado para dar palestra em São José dos Campos, em 24 de setembro/2019. Entretanto, nessa data 

estaremos realizando em Campinas a SEMANA PELA PAZ – 2019, Dias de Unidade Global, cuja programação segue 

abaixo. Atenciosamente, Mostafa Bartar 

Presidente do COMPAZ – Conselho Municipal da Cultura de Paz de Campinas. 

Coordenador da Comissão de Educação do COMPAZ. 

Coordenador da URI Campinas (Iniciativa das Religiões Unidas). 

Coordenador do Grupo de trabalho JUSTIÇA E PAZ. 

SEMANA PELA PAZ – 2019, Dias de Unidade Global. 

As atividades da serão em comemoração ao Dia Internacional da Paz ("Dia da Paz"), celebrado em todo o mundo no 

dia 21 de setembro. Estabelecido em 1981 por resolução unânime das Nações Unidas, o Dia da Paz oferece uma 

data globalmente compartilhada por toda a humanidade para se comprometer com a Paz acima de todas as 

diferenças e contribuir para a construção de uma CULTURA DE PAZ. 

O objetivo será o avanço da Cultura da Paz, visando fortalecer os ideais de unidade na diversidade, igualdade de 

direitos entre homens e mulheres, eliminação de preconceitos de qualquer espécie, harmonia da religião com a 

ciência, entendimento entre as religiões uma vez que os valores em comum são em muito maior número do que 

itens em desavença, educação universal de saberes e de valores humanos como honra, dignidade e especialmente, 

espiritualidade, harmonia e compaixão. 

  

1)     TÍTULO: Dias de Unidade Global – SEMANA PELA PAZ - 2019 

2)     DATA: de 21 a 28 de setembro de 2019. 

3)     Foram criados 5 eixos compostos pelas diversas entidades do COMPAZ e com grupos de trabalho englobando 

as atividades abaixo discriminadas. 

- Eixo da Educação 

- Eixo do Meio Ambiente 

- Eixo da Cultura, Esporte e Saúde 

- Eixo das Tradições Religiosas 

- Encerramento: 28 de setembro de 2019. 

  

·      24 set, terça-feira:  – SEMINÁRIO DE IMERSÃO NA CULTURA DE PAZ.  

O COMPAZ realizará em parceria com a UNIPAZ, o seminário destinado às administrações públicas da Região 

Administrativa de Campinas, aos Conselhos Municipais e empresas parceiras, tendo como objetivo sensibilizar os 

destinatários a assumirem protagonismo na implementação de políticas sobre a Cultura de Paz. 

Foram concebidas quatro apresentações abordando os pilares que sustentam a Cultura de Paz: 

§  24/set às 9:30h – pilar da Filosofia – evolução do pensamento filosófico no decorrer dos 

milênios e sua influência na Cultura de Paz - Prof. Dr. Álvaro Iglesias. 

§  24/set às 11:00h – pilar das Tradições Religiosas – as revelações progressivas das religiões no 

decorrer dos milênios e sua influência na Cultura de Paz - Prof. Dr. Luis Henrique Beust. 

§  24/set às 14:00h – pilar da Ciência – a evolução científica e a Cultura de Paz – Prof. Dr. Carlos 

Ferrari. 
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§  24/set às 15:30h – pilar da Artes – a Cultura de Paz nas expressões artísticas – Prof. Dr. Régis de 

Moraes. 

Local: Salão Vermelho da Prefeitura Municipal de Campinas - Avenida  Anchieta 200, térreo  

Horários: das 8:30h às 12:00h e das 14:00h às 17:00 h. 

 

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

 

 

 


