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Ata402_18_setembro_19_compaz 

No dia 18 de setembro 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), Silvia Liberatore (Portal da Luz/ CORERP), 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). A presidente deu as boas-vindas e propôs a pauta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUTA:1- Check List – 11° Abraço no Lago, 2- Check List – Conexão Londrina com Marcha 

Mundial, 3- Outros Assuntos - semana (25/set) que vem não terá reunião, assim contamos com 

todos na livraria Curitiba para noite de autógrafos. A próxima reunião (02/out)  será a conexão 

Londrina, com a Marcha Mundial. 

Com relação ao Check List – 11° Abraço no Lago, Luis Claudio disse que a Faculdade Positivo 

cancelou sua participação esta ano 10 dias antes do evento, o que nos deixou com dificuldades 

de organização da numeração no dia e termos os estagiários, espalhados nos pontos com o 

mapa das inscrições. Não conseguimos estagiários com nenhuma da universidades/faculdades 

de Londrina. Assim no dia ás 07horas contamos com 4 voluntários do Clube Aventureiro do 

Amanhecer, mas 1- Cidinha, 2-Luis, 3-Boni, 4-Geder + 4 Clube somam 8 pessoas para colocar 

as plaquinha com a numeração até as 8 horas no local. No final nós daremos um jeito de 

recolher todas as plaquinhas. Os outros assuntos da organização no dia já estão combinados 

em reuniões anteriores.  

Passamos para o item 2- Check List – Conexão Londrina com Marcha Mundial 
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horários Acontecimentos Voluntários 

07:45 Início dos trabalhos no evento Rua Dom Bosco 145 Chegada 

08:00 até as 

08:30 

Receber nossos convidados para Conexão Londrina 

com a 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência 

Todos 

08:10  

às 09:00 

Montagem do Símbolo de Paz no estacionamento da 

Pastoral  

Geder montar dia 

anterior 

08:30  TRIAR UMA FOTONA (foto) com todos os que estão 

envolvidos na organização  

Boni 

08:00  

às 08:30 

Entregar este CHECK-LIST impresso com as 

comissões para dia 17/dez   

1-) Comissão de Recepção e Agenda na Cidade  

2-) Comissão de Hospedagem   

3-) Comissão do jantar para eles  

4-Comissáo de Divulgação  

Equipe do Compaz 

08:30  

às 09:00 

1-) História da Marcha pela Paz no Mundo e a passagem 

deles por Londrina. O que já fizemos em relação a 

Conexão Londrina até hoje (02/out) 

2-) Proposta de Fazer o Painel Humano – 2.1-) 

Fotografar e  2.2-) Filmar  

3-) Entrevistas para Imprensa de Londrina (caso eles 

venham)  

Luis e Equipe do 

Compaz 

 

 

09 às 09:20 Criar um Painel Humano com o símbolo da Paz  

Cx de som + Banner Paz + Banner Marcha 

Equipe do Compaz 

09:20  

às 09:45 

Reunir os quatro grupos no auditório e tirar: a-) Ideias, b-

) Responsáveis e Prazos 

1-) Comissão de Recepção e Agenda na Cidade  

2-) Comissão de Hospedagem   

3-) Comissão do jantar para eles  

4-Comissáo de Divulgação 

 

 

1- Luis, Gustavo 

2- Neusa 

3- Charleston e Boni 

4- Leozita, Silvia 

09:45  

às 10:00 

Plenária para socializar as ideias e tirar um plano geral 

de ação  

Equipe do Compaz 

09:45  

às 10:00 

Deixar Agendado uma nova reunião  Equipe do Compaz 
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Símbolo de paz e amor O símbolo que caracteriza internacionalmente o movimento 

de paz e amor foi criado pelo artista britânico Gerald Herbert Holtom (1914-1985), 

exclusivamente para a chamada “Campanha do Desarmamento” (Campaign for Nuclear 

Disarmament – CND), em 1958. 

 

Reunir os quatro grupos no auditório e tirar: a-) Ideias, b-) Responsáveis e Prazos 

1-) Comissão de Recepção e Agenda na Cidade 

2-) Comissão de Hospedagem   

3-) Comissão do jantar para eles  

4-) Comissão de Divulgação 

Passamos para os outros assuntos que são muitos e serão relatados sucintamente. 

✓ Campanha Não Somos Alvo https://www.naosomosalvo.com.br/ uma campanha que está 

alinha com nossa forma de pensar sobre o controle de armas no pais. Uma campanha 

apartidária e sem assinatura de instituições para não cairmos neste momento e polemicas 

desnecessária uma vez que estamos preocupados com a construção de uma cultura de 

paz 

✓ Resposta ao coordenador do Living Peace Internacional sobre nossa adesão à campanha: 

- Bem nós do Movimento pela Paz e Não-Violência entendemos que na Construção de 

uma Cultura de Paz, devemos nos posicionar pelo diálogo e não por armar todos os 

cidadãos, mas cabe sim as forças policiais o porte de armas não as pessoas na rua! 

Gostaríamos de contar com apoio do Living Peace Internacional, uma vez que não é uma 

posição partidária política, mas de visão de Mundo. Gostaria de ouvir sua opinião e 

ponderação Carlos Palma. Também estamos participando da 2° Marcha Mundial pela Paz 

e Não-Violência que tem como princípio Mundo Sem Armas                      >>>  

https://theworldmarch.org/londrina-educa-para-paz/   Um abraço com desejo de Paz. Luis Galhardi 

Resposta no whats [15:34, 17/09/2019] Living Peace Carlos Palma Lema: Tudo e bom se 

você presenta no grupo com uma descrição que faz entender a conexão com Living 

Peace. 

✓ Publicamos nas Redes Sociais da Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência 

(Europa/América + Brasil). Eles aplaudiram bastante e iniciativa e ficaram contentes com 

a ação estar alinha com a proposta de Um Mundo Sem Armas e Sem Guerras. 

✓ Na Rede Desarma Brasil também recebemos elogios pela nossa iniciativa em participar 

da campanha de divulgar nas Redes Marcha Mundial e Living Peace. 

✓ Sobre o tramite do nosso processo na Secretaria Municipal de Educação, após 5 meses 

tivemos uma reunião com as gestoras responsáveis pela  secretaria para o parecer final, 

e parece que agora o processo deve caminhar um pouco mais célere, e nos transferirmos, 

o COMPAZ  para a Secretaria de Educação. 

✓ A Secretaria também disse que o banheiro químico para o abraço foi empenhado. 

✓ Sicredi solicitou boleto para CMTU para colocar tenda + balão + os carros e motos no dia 

do abraço no lago. 

https://www.naosomosalvo.com.br/
https://theworldmarch.org/londrina-educa-para-paz/
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✓ Reunião virtual Europa da Marcha Mundial pela Paz usando o pelo aplicativo Zoom neste 

domingo dia 22/set as 16horas 

✓ Reunião virtual Brasil da Marcha Mundial pela Paz usando o aplicativo Zoom neste 

domingo dia 25/set as 21horas 

✓ Convite para participarmos do Abraço pela Paz em Ibiporã junto com o Living Peace no 

dia 21 de outubro as 9h (foi transferido do dia 12/out) 

✓ Convite para participarmos do 1° Abraço pela Paz no Zezão em Cambé no dia 27 de 

outubro as 17h. O convite veio pelo Secretario Municipal de Esporte. Luis Claudio foi em 

Cambé fazer uma reunião com ele o assessor Luciano Gibim. Propusemos a eles que 

realizassem uma reunião ampliada om vários setores da comunidade, visando mobilizar 

e comprometer as pessoas com o evento. Eles agendarão a reunião e nos convidarão.  

✓ Vimos a meteorologia e não tem previsão de chuva para o domingo do abraço. 

✓ Cidinha conversou com o conselheiro Beto Ávila para não postar mais assuntos não 

pertinentes (principalmente políticos partidário) ao conselho no WhatsApp. Foi solicitado 

isto já várias vezes, e caso se repita vamos tirar do whats. Continua sendo do COMPAZ, 

apesar de não comparecer as reuniões.  

✓ Tio Paulão solicitou ajuda dos conselheiros para festa das crianças no dia 05/out ... 

oportunidade que realizaremos o 6° Manifesto pela Paz. Os conselheiros que puderem 

doar serão bem-vindo. 

✓ Fomos convidados para irmos em Campinas no dia da Marcha Mundial lá, e eles 

pretendem vir aqui no nosso dia. Luis manifestou desejo de ir. 

✓ Sobre o Curso de EaD foi oferecido para Londrina 5 vagas. Cidinha, Gutavo e Silvia se 

interessaram em participar. 

Já estão abertas as inscrições pro Curso 
EaD de Criação de Núcleos de Não Violência 
Ativas nas Escolas.  
O Curso é uma parceria entre: Projeto Não 
Violência nas Escolas, o Movimento 
Humanista, a Unidade Acadêmica da UAD-
Tec da UFRPE e a Escola de Ativismo.  
A duração das aulas acompanhará a Marcha 
Mundial pela Paz e Não Violência e sua 
chegada ao Brasil. Ambos começam no dia 2 
de outubro e o curso concluirá com a 
chegada da Marcha ao Brasil em dezembro. 
Podem se inscrever escolas (de 3 a 5 
pessoas ), indivíduos e de grupos, 
organizações ou coletivos. 
Mais informações no link do site: 
https://www.naoviolencianasescolas.org/curs
o-ead-nucleos 
 

 

 

 

 

https://www.naoviolencianasescolas.org/curso-ead-nucleos
https://www.naoviolencianasescolas.org/curso-ead-nucleos
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Fake News é o assunto do 12º Fórum Mídia 
de Jornalistas, pesquisadores e professores, 
de diferentes áreas, vão falar sobre as 
interferências das notícias falsas e 
deturpadas na sociedade brasileira atual 
http://londrinapazeando.org.br/fake-news-e-o-
assunto-do-12o-forum-midia-de-paz/  

 

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

 

 

 

 

http://londrinapazeando.org.br/fake-news-e-o-assunto-do-12o-forum-midia-de-paz/
http://londrinapazeando.org.br/fake-news-e-o-assunto-do-12o-forum-midia-de-paz/

