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Ata414_11_dezembro_19_compaz (semana maratona e selo) 

No dia 11 de dezembro 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), 

Charleston Luis da Silva ( Secretaria Municipal de Cultura), Lilian Azevedo Miranda (Sindicato 

Rural Patronal), Neusa M. R. Napo (Arquidiocese de Londrina), Maria Aparecida  Prandini Pereira 

( Nós do Poder Rosa), Claudines Schincariol Perozin (Secretaria Municipal de Assistência 

Social), Jair Radis (Cidadão Londrinense)  

 

 
 

PAUTA: 1-) Reunião da Comissão da Conferência 2020 - Processo de transferência do 

COMPAZ, 2-) O dia 17 dezembro 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência (vamos prensar 

um plano "b" para algumas atividades do dia 17 a- Bolo na Chuva b-Guarda Sol caminhada c-

Tambores no Museu). 3- Confraternização do GDI 4-Evento dia nacional do deficiente 5-) 

Retorno 18/janeiro/2020 6-) Evento na Concha 

Iniciamos com o item 1-) Reunião da Comissão da Conferência 2020 - Processo de transferência 

do COMPAZ, a Cidinha disse que ainda está tentando agendar uma reunião com a comissão 

organizado da conferência, e sobre o processo de transferência, que vai ligar para Tadeu e Telma 

da prefeitura para ver tramitação.  Passamos para o item 2-) O dia 17 dezembro 2° Marcha 

Mundial pela Paz e Não-Violência (vamos prensar um plano "b" para algumas atividades do dia 

17 a- Bolo na Chuva b-Guarda Sol caminhada c-Tambores no Museu). Ficou decidido que vamos 

caso chova inverter a ordem fazendo a caminhada embaixo de chuva e ir caminhando até o 

Museu de Historio (que Luis já reservou) e lá ver apresentação dos Tambores Japonese. E 

depois caminhar novamente na chuva e ir até a cantata do Sicoob. Sobre a visita do Totem da 

Paz, faremos com guarda chuva e depois vamos comer o bolo em algum lugar coberto. Leozita 

ficou responsável de verificar a rádio Paiquerê e a Construtora Vectra como opções próximas do 

Totem para fazermos esta ação. E todas as outras atividades são cobertas. Vamos contar com 

a Van da Escola Interativa, e os carros de alguns conselheiros para os deslocamentos. Se surgir 
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alguma entrevista em estúdio, “tiramos aguem da comitiva da programação e vamos fazer a 

entrevista, enquanto os outros prosseguem com agenda normalmente. 

3- Confraternização do GDI - Nesta quinta-feira, 12/dez/2019, as 19h30 teremos nossa reunião 

festiva do GDI Grupo de Diálogo Inter Religioso, no encerramento do ano de 2019. A 

confraternização será na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Mormos (Rua 

Belo Horizonte, 1.236 – com estacionamento). 

Nesta noite teremos: 

Palestra sobre o diálogo inter-religioso e a liberdade religiosa no mundo 

Apresentação musical (violino e violoncelo) 

Planejamento de ações do grupo para 2020 

Oração de encerramento anual 

Cada irmão e/ou irmã é convidado a contribuir com a alimentação, trazendo um prato simples 

de salgado. Aguardamos a todos os irmãos, para termos uma noite inesquecível.  

 

4-Evento dia nacional do deficiente Jogo Trilha da Paz para Deficientes Visuais neste dia 13 

dezembro. Nesta Sexta-Feira (13/dez) que é o DIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

VISUAL, o COMPAZ vai participar, junto com outros parceiros, de um evento no calçadão, com 

programação bem variada. Entre as atividades o pessoal do  “Centro de Apoio Pedagógico para 

Atendimento as Pessoas com Deficiência Visual” – CAP LONDRINA construiu uma “Trilha da 

Paz” para pessoas com deficiência visual. Estaremos lá das 8 às 17 horas. As 16 horas faremos 

um Círculo de Construção de Paz no Calçadão. Venha participar com a gente. VEJA VIDEO 

JOVENS JOGANDO 

 https://www.facebook.com/100015607934688/videos/668187707044821/?id=100015607934688&__tn__=lC-

R&eid=ARCo5mMw0PM9t_TgANMwUvsMuu2H9J1xOIqTqRxsttlIcVtngEG6VHSADyOMGdvOE-

ZZL1wUIk6BlSrU&hc_ref=ARQejTkaRKi4dkYXRLAYdoNgGcYgfz1Kjh-utoog0TlC0oU-nZyhMv_-zi1d3xUx09U  

https://www.facebook.com/100015607934688/videos/668187707044821/?id=100015607934688&__tn__=lC-R&eid=ARCo5mMw0PM9t_TgANMwUvsMuu2H9J1xOIqTqRxsttlIcVtngEG6VHSADyOMGdvOE-ZZL1wUIk6BlSrU&hc_ref=ARQejTkaRKi4dkYXRLAYdoNgGcYgfz1Kjh-utoog0TlC0oU-nZyhMv_-zi1d3xUx09U
https://www.facebook.com/100015607934688/videos/668187707044821/?id=100015607934688&__tn__=lC-R&eid=ARCo5mMw0PM9t_TgANMwUvsMuu2H9J1xOIqTqRxsttlIcVtngEG6VHSADyOMGdvOE-ZZL1wUIk6BlSrU&hc_ref=ARQejTkaRKi4dkYXRLAYdoNgGcYgfz1Kjh-utoog0TlC0oU-nZyhMv_-zi1d3xUx09U
https://www.facebook.com/100015607934688/videos/668187707044821/?id=100015607934688&__tn__=lC-R&eid=ARCo5mMw0PM9t_TgANMwUvsMuu2H9J1xOIqTqRxsttlIcVtngEG6VHSADyOMGdvOE-ZZL1wUIk6BlSrU&hc_ref=ARQejTkaRKi4dkYXRLAYdoNgGcYgfz1Kjh-utoog0TlC0oU-nZyhMv_-zi1d3xUx09U
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5-) Retorno 18/janeiro/2020. Vamos retornar em 18 de janeiro para terminar de acertar os 

detalhes do evento - “Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa”, proposta pelo Ministério 

da Justiça e Cidadania - Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. 

6-) Evento na Concha - 5ª Londrina Religiões Unidas pela Paz e em Prol da Tolerância Religiosa  

https://www.facebook.com/events/509563259901752/  

 

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

https://www.facebook.com/events/509563259901752/


4 
 

 

 


