Ata394_24_julho_19_compaz
No dia 24 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), Gustavo Marconi (Clube
Aventureiros do Amanhecer), Charleston Luis da Silva ( Secretaria Municipal de Cultura), Maria
Aparecida Prandini Pereira ( Nós do Poder Rosa), Carla Fernanda Paiva Cordeiro (Secretaria
Municipal da Educação).
A presidente Cidinha propôs a pauta da reunião:
1-Relato evento de domingo (21) no Arthur Thomaz
2- Planejar a Inauguração do Totem Jogo Trilha da Paz (28/agosto)
3- Ver resposta de carta para Secretaria de Educação
4- 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência do Mundo
Iniciamos com item 1-Relato evento de domingo (21) no Arthur Thomaz
https://www.youtube.com/watch?v=-7JiU0-65VU

1° Abraço no Parque pela Paz 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. ABRAÇO NO PARQUE PELA PAZ – Um dia no Parque 16 horas
Facebook https://www.facebook.com/events/443314829850689/
ÁLBUM FLICKR https://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/albums
Local: Parque Arthur Thomas Rua da Natureza, N.155, Jardim Piza, Londrina – PR. Horário:
13h00 às 17h00. Mais informações http://londrinapazeando.org.br/um-dia-no-parque/
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Passamos para o item 2- Planejar a Inauguração do Totem Jogo Trilha da Paz (28/agosto).
Fizemos um convite e dividimos entre nós para levar e convidar as autoridades da cidade para
a inauguração.

2-
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Listamos os convidados e os responsáveis
Gustavo: SEMA, Consema, Escoteiros, Desbravadores, Governador >>> Rotary,
Universidades ( 22unidades)
Carla: Educação, Prefeito, Vereadores, Secretários Municipais, Tribunal de Justiça ( Zilda e
Catafesta e Isabeli e Suzana e Delegadas de Polícia), Conselhos Municipais todos, Fórum dos
Conselhos, Escolas e CMEI, CEIs filantrópicos e todas as Escolas Municipais.
Boni: UEL (Museu, Escritório de Aplicação e todos, etc.)
Cidinha: Fórum (Zilda e Catafesta e Isabeli e Suzana e Delegadas de Polícia ), ACIL, OAB
Luis: Fórum Desenvolve, SINEPE, NRE, Eugenio Brugin e CAIC Zumbi dos Palmares.
Charleston: Outros convidados
Luis claudio relatou que a Marlene da Zumbi e Janaina do Eugenio Brugin já se comprometeram
de vir ao evento. Boni está tentando conseguir um ônibus para transportar alunos (carta para
Grande Londrina), pois UEL está ocupado neste dia. Carla vais ver a possibilidade de a
Secretaria de Educação conseguir o transporte. Caso não consigamos as professoras trarão
“alguns alunos em seus carros” dentro do que é possível. Carla vai convidar a escola Norma
Prochet (próxima ao evento). Luis Claudio vai falar com Colégio Universitário e a Maria Elena do
NRE vai convidar o Vicente Rijo e Colégio Estadual José de Anchieta que são Escolas próximas
do evento e os alunos podem ir caminhando (sem ônibus)
Sobre o que faremos no dia programação: (Carla vai falar com cerimonial da prefeitura)
1- Vamos instalar a Tenda do COMPAZ
2- Levar a trilha e outros material (e fazer atividades de jogo da Trilha no local)
3- Convidar o Cantor Tinho para cantar a Música do Londrina Pazeando.
4- Fazemos a Abraço pela Paz ( pode ser vários círculos concêntricos para não dispersar)
5- Caixas de Som do Pazeando
6- Autoridades falam (Prefeito, Secretaria Municipal, Chefe do NRE, Sinepe, Pazeando)
7- Levamos Maquininha e podemos vender alguma Trilha caso alguém se interesse
8- Convidar a imprensa e dar entrevistas lembrando do 11° Abraço no Lago.
Passamos para o item 3- Ver resposta de carta (09/julho/19) para Secretaria de Educação,
itens solicitados:
1. Sobre o Protocolo para transferir o COMPAZ para Secretaria (RESP: até agosto será
protocolado serviços online – sipweb)
2. Organização da 7ª Conferência em maio de 2020 (RESP: Carla fará parte da Comissão
Organizadora representando a Secretaria)
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. (RESP: fizemos uma pré-agenda para dia 11 de setembro – Itens da
Pauta criar indicadores para as Escolas que estão implementando as Práticas
Restaurativas, Organização da 2° Semana Municipal da JR)
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
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Práticas Restaurativas (RESP: Carla disse que vai convida-los para reunião do Comitê e
antes da Reunião para irem na inauguração do Totem)
5. Inauguração (28/agosto/19) do Totem Trilha da Paz/ Dado de Cultura de Paz (já está
anotado nesta ata o que a Secretaria fará – Foi entregue 150 trilhas da paz para distribuir
uma para cada escola e centros de educação. A reunião com a Secretária Maria Tereza
esta sendo agendada)
6. Banheiro químico para o 11° Abraço no Lago em 22/set/2019 (RESP: Carla disse que 3
banheiros são possíveis dela colocar)
Passamos para o item 4-) 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência do Mundo. Luis Claudio
relatou que na 1° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência no Brasil passou por 10 capitais e
a única cidade do Brasil não capital foi Londrina.

De: regis garrett da rosa caetano < regisgarrett@hotmail.com >
Enviada em: segunda-feira, 22 de julho de 2019 14:45
Para: paz@londrinapazeando.org.br
Assunto: 2° Marcha Mundial pela Paz e Não Violência
Olá Londrina Pazeando, tudo bem?
Sou de Curitiba e lembro que vocês também participaram da 1° Marcha Mundial em 2009.
Estão sabendo dessa 2° Marcha Mundial? Seria muito bom se puderem participar novamente esse ano, ainda
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mais nesse contexto cada vez mais violento em que nosso país vive. Será muito bom saber que não só
Curitiba, mas outras cidades do Paraná também estão se mobilizando pra que se fortaleça cada vez mais a
cultura da paz e da não violência. Participei de alguns encontros virtuais com Equipes Promotoras de diversos
países, e já estou com praticamente todo o material básico em mãos. A maioria já consegui traduzir para o
português e lhe mando em anexo acima! Por aqui, vamos iniciar essa semana encontros para organizarmos
uma Equipe Promotora com algumas funções básicas, com a idéia central de difusão e descentralização, para
chegarmos em mais pessoas, movimentos e instituições. Estamos com algumas propostas iniciais: sessões de
documentários da MM na Cinemateca de Curitiba, adesões de escolas com a proposta de que façam
atividades no 2 de Outubro, que é o dia internacional da não-violência e data de início da Marcha, atividades
que serão concomitantes no mundo todo, com formação de símbolos humanos, marchas, campanhas, e
outras ações. Vamos fazer uma espécie de assessoria de imprensa, para que os meios de comunicação
informem a população e as instituições; e buscar a adesão da UFPR, IFPR, Fundação Cultural e o máximo de
Movimentos sociais e culturais, que incluam a MM em suas atividades e/ou desenvolvam outras em
prol. Duas datas são fundamentais, o 2 de Outubro, que estamos pensando também em juntar as escolas e
todos que se envolvam, e fazer um evento e uma Marcha no centro da cidade; e o dia que a Marcha passará
por Curitiba, que será entre o dia 17 e 18 de dezembro. Se londrina ou outras cidades estiverem ativas, existe
a possibilidade da Equipe Base da MM passar na cidade. Fico à disposição se precisarem de alguma ajuda ou
para nos ajudarmos nas atividades e divulgação dessa mobilização global.
Abraço! Régis Garrett 41 99941-3494

A Carla convidou o COMPAZ para participar do Londrina Mais na Exposição Nei Braga em 22,
23 e 24 de agosto, e também realizarmos uma oficina no espaço reservado para oficias no
evento. Aceitamos participar do evento e da oficina. Faremos a Oficina Trilha da Paz destinado
para professores “multiplicadores” da metodologia.
Assim sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada e esta ata escrita e publicada na internet.
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