Ata417_22_janeiro_2020_compaz
No dia 22 de janeiro de 2020 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: Silvia Liberatore (Portal da Luz/ CORERP), Luis
Claudio Galhardi (Londrina Pazeando), Lilian Azevedo Miranda (Sindicato Rural Patronal), Maria
Aparecida Prandini Pereira (Nós do Poder Rosa), Geder Harami (Secretaria de Saúde), Neuza
Maria Rodrigues Napo (Caritas Católicos).
PAUTA:
1-) Vídeo No Divã Pedagógico
https://www.youtube.com/watch?v=AlcTaFgCKnM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR001oszJSDbh92Z4o5g1YMt0TT0lKux6JnvwA
tqQwN-EdtTjJruBltOdMc

2- Reunião da Comissão da Conferência 2020
3- Processo de transferência do COMPAZ
4- Evento do GDI no dia 18/janeiro na Concha (relato)
5-) 9° Embaixadores de Paz 2020
6-) Evento em 08 março – Dia Internacional da Mulher e Final da 2° Marcha Mundial
Após assistir o vídeo, comentamos e refletimos de como “criarmos novas ações mobilizadoras”
para crianças e jovens, afim de que eles sejam os construtores da Cultura de Paz e NãoViolência. O conselho quer cada vez mais ouvir as crianças e jovens adolescentes, para que
com eles, juntos deles possamos mobilizar outras crianças e adolescentes. Criança falando
para criança e jovens falando para jovens. Achamos a proposta da Erika Regiane muito
inovadora, em um Blog de Pedagogia trazer o nosso Embaixador Gugu como um “especialista”
em Educação para Cultura de Paz, afinal ele está empenhado em falar e vivenciar isto neste
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momento de sua infância. Parabéns pela iniciativa. Isto nos fez refletir que podemos e
devemos buscar outras crianças e adolescentes protagonistas desta causa Global que é a
Educação para Paz e para Construção da Cultura de Paz, ou a Cultura que busque e traga a
sustentabilidade para nosso Planeta. Passamos para o item 2- Reunião da Comissão da
Conferência 2020, Cidinha relatou que iniciaram a atualização dos documentos da conferência
(edital, regimento, programação etc.) a fim de cumprirmos nossa função de organizamos a 7ª
Conferência em: Centro de Pastoral na Rua Dom Bôsco, 145 Jardim Dom Bôsco
✓ 22/abril/ 2020 Pré-Conferência (manhã)
✓ 20/maio/2020 Conferência (manhã)
Comissão Organizadora da 7ª Conferência Municipal de Cultura de Paz.
Maria Aparecida Prandini Pereira 99919-600 ONG Nós do Poder Rosa cidinhaprandinipereira@gmail.com
Charleston Luiz da Silva da Secretaria Municipal de Cultura 99995-8939 mestrediz@hotmail.com
Silvia Liberatori (Portal da Luz) 99915-9339 secretaria@conrerp2.org.br
Neuza Maria Rodrigues Napo (Católicos) 99119-5262 neusanapo@gmail.com
Carla Cordeiro (Secretaria Educação) edu.projetos@londrina.pr.gov.br ; carlafpcordeiro@gmail.com
Drª Rejane Aragão 99615-0033 rejane.aragao@yahoo.com.br , e Dr. Paulo Magno 9.9991-6872 e Drª Fabíola
Larissa Mattozo 99931-7660, todos da OAB.

Passamos para o item 3- Processo de transferência do COMPAZ, Cidinha relatou que está

cobrando o chefe de gabinete do prefeito o Sr Tadeu Felismino Processo de diálogo com a
Secretaria Municipal de Educação iniciado, iniciado em novembro de 2018. Protocolado no
Gabinete para Secretaria de Governo em 06/nov/2019 no pedido foi protocolado no SEI nº
19.022.134469/2019-30. Nos foi informado desde então que foi encaminhamos para a Diretoria
de Orçamento.

Passamos para o item 4- Evento do GDI no dia
18/janeiro na Concha. Relato do evento. Silva achou
muito positivo o evento e nossa participação como
protagonistas e membros do grupo. Recebemos a
Folha de Londrina e TV Tarobá para ajudar na
divulgação pós evento. Nesta quinta ano do grupo GDI
vemos que já existe uma consolidação da ideia da
importância deste diálogo, e que este diálogo é
fundamental para construção de uma cultura de paz.
AGENDA http://londrinapazeando.org.br/agenda-gdi/
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REPORTAGEM da Tv Tarobá.
https://www.youtube.com/watch?v=X74ET5vMhZM&feature=youtu.be

Passamos para o item 5-) 9° Embaixadores de Paz 2020. Este ano realizaremos no Iate Clube
com um novo formato de atividades. Faremos 10 circulos de Diálogo e Construçao de Paz,
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com os alunos e seus professores acompanhantes. O Período desta atividade será de 2 horas
como mesmo formato da oficina de empreendedorismo em prol da paz.
MODO OFICINA: Trilha da paz é também uma oficina de Empreendedorismo em Prol da
Cultura de Paz, que se interconecta com o Dado de Cultura de Paz (Manifesto 2000 da
ONU/Unesco).
Modelagem oficina (total 1h a 1h30” horas)
1- Vídeo com algumas reportagens dos 19 anos do Movimento pela Paz 20” – vídeo do Gugu
inauguração do Totem da Paz
2- Jogo TRILHA DA PAZ – Manifesto 2000 ONU/UNESCO 20” (vinte minutos)
3- Círculo de Construção de Cultura de Paz 45” (quarenta e cinco minutos) , que será o
desfecho ouvindo um a um dos jovens que participarem da oficina, com a utilização do objeto
da palavra.
13h30m: recepção
13h45m: palestra compaz
14h15m: círculos de construção de paz
15h45m: abraço pela paz
16h00m: lanche
16h30m: palestra aventureiros do amanhecer
16h45m: apresentação artística
17h00m: fotos e sorteios
17h30m: encerramento
Passamos para o último item do dia 6-) Evento em 08 março – Dia Internacional da Mulher e
Final da 2° Marcha Mundial. A Presidente Cidinha marcou com a Secretaria Municipal de
Politicas Públicas para as Mulheres vir na reunião do COMPAZ no dia 05/fev para planejarmos
os juntos este evento. Assim sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada e esta ata
publicada na Internet.
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