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No dia 07 de agosto 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),
Charleston Luis da Silva ( Secretaria Municipal de Cultura) e Silvia Liberatori (Portal da Luz/
CORERP), que escreveu esta presente ata. Assuntos discutidos conforme proposição de Pauta,
acrescidos os itens: 1. Congresso em Curitiba ODS: nenhum dos presentes poderá participar. 2.
Relato de providências para a participação no evento do Núcleo VIVA A PAZ, em São José dos
Campos, em 24 de setembro. Representando o COMPAZ, a Conselheira Silvia relatou que está
em contato com o grupo organizador, o programa ainda não está completo e tudo
(passagens/estadia) está sendo providenciado. Assim que informados serão trazidos ao
COMPAZ. 3. Conferência de Maio de 2020: em andamento os contatos. Como nosso contato na
UNICESUMAR se afastou da Instituição, a Conselheira Silvia deverá reatar os contatos para
verificar apoio operacional, como local, etc. 4. Acerto de vendas de Trilhas da Paz: nenhum no
momento. 5. Jogando a Trilha: conversou-se sobre formas de atividade para atender à
necessidade de haver envolvimento físico em grupos, preferencialmente, para demonstração já
que, não sendo um jogo comum, necessita de uma certa orientação para a venda, o que dificulta
a venda em lojas de brinquedos, por exemplo. Conversou-se sobre a adequação à apresentação
e venda da Trilha em outros espaços, onde se possa oferecer o jogo, não como uma terapia,
mas como um instrumento de conciliação, de conhecimento (e fraternidade) e autoconhecimento.
6. Coral da UEL para o Abraço no Lago: a Conselheira Silvia relata ter entrado em contato com
uma das componentes do Coral para participação “avulsa” (não necessariamente pela agenda
da UEL), já que a Universidade está em greve, conforme combinado em reunião anterior. As
informações foram repassadas para a responsável pelo Coral, que respondeu gostar da ideia e
que levará ao grupo, assim que retornem às atividades, pois no momento estão em recesso. 7.
Divulgação da Inauguração do Totem: por sugestão da Conselheira Leozita, os Conselheiros
poderão/deverão seguir lista anteriormente distribuída para contatar e convidar as pessoas já
listadas, além de outras possibilidades pessoais. 8. Festa Lusófona: - foi feita a sugestão que se
jogue a Trilha da Paz na própria Festa Lusófona como forma de divulgação (e venda); - o
Conselheiro Boni se dispôs à contatar a Assessoria de Imprensa da UEL para divulgação da
Festa, interna e externamente à UEL; - com as dúvidas sobre patrocínio e apoio da RPTV, o
Conselheiro Charleston sugeriu e decidimos (o Conselheiro Boni não pode por questões de
compromissos já assumidos na UEL) ir até a emissora, para tirar dúvidas com Leandro , de forma
a poder contatar outras possibilidades. 9. Sobre a Pauta sugerida com objetivo específico da
inauguração do Totem, sobre alguns assuntos não se pode fechar responsabilidades, dada a
pouca participação de Conselheiros, mas ficaram decididos os itens: - cuidar da máquina de
cartões: Silvia Liberatore; - banners, elásticos e materiais, quem lá estiver desde cedo, propósito
de todos os participantes desta Reunião, com a ressalva do Conselheiro Boni, que talvez não
possa chegar cedo, se tiver que acompanhar o Reitor da UEL; - guardar tudo ao final: todos os
participantes-conselheiros da organização, com a mesma ressalva para o Conselheiro Boni
(acompanhar o Reitor da UEL); - sujeira: todos os participantes, lembrando-se da necessidade
de se levar os sacos de lixo para recolhimento do mesmo. 10. Ainda sobre o Abraço no Lago: O Conselheiro Boni assumiu a tarefa de verificar a possibilidade de várias bandas (musica jovem,
p.e.) serem convidadas e participarem do Abraço no Lago, então foram feitas sugestões para
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distribuição em vários pontos no entorno do Lago, de forma à que a música sempre esteja
presente, sem abafar o som da outra banda. – Ficou a dúvida sobre o ofício à TCGL sobre ônibus
para levarem as crianças de escolas. Nada mais sendo discutido, relato o que se desenvolveu
em Reunião, acrescentado a seguir, como observação especial já que assunto tratado na própria
Reunião, os resultados da visita à Leandro, na RPCTv. Seguimos (Conselheiros Charleston,
Leozita e Silvia) para a emissora, onde fomos recebidos prontamente pelo nosso contato lá,
Leandro, que nos relatou a situação de cortes de gastos, o que impossibilita o que se havia
pensado apoiar. Porém anotou, para repassar ao jornalismo, todas as informações sobre a
inauguração do Totem da Trilha da Paz, inclusive os contatos de Luis Claudio e Cidinha, para
que se façam convites e matérias sobre o evento, como prestação de serviços à comunidade via
jornalismo. Para informação aos demais Conselheiros, Londrina, 08 de agosto de 2019. Silvia
Terezinha Liberatore e publicada na internet.
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