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No dia 29 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), 

Leozita Baggio Vieira (BPW Londrina A. Mulheres de Negócios e Profissionais), Luis Claudio 

Galhardi (Londrina Pazeando), Maria Aparecida  Prandini Pereira ( Nós do Poder Rosa), Neuza 

Maria Rodrigues Napo (Caritas Católicos). A presidente Cidinha deu as boas-vindas a todas e 

iniciou a reunião e propôs a seguinte pauta: 

PAUTA:  

1- Reunião da Comissão da Conferência 2020 

2- Processo de transferência do COMPAZ 

3- Indicação de nomes de Conselheiro para audiência pública IPUL (convite em anexo) 

4- 9° Embaixadores de Paz 2020 

5- Evento em 08 março - Dia Internacional da Mulher e Final da 2° Marcha Mundial 

6- Outros Assuntos 

Iniciamos com item 1- Reunião da Comissão da Conferência 2020, este assunto está 

caminhando e os textos estão sendo atualizados e conferidos, para uma revisão da Dra Regiane, 

nossa advogada voluntária. Passamos para o item 2- Processo de transferência do COMPAZ 

sobre este assunto a Leozita e a Neusa ficaram de falar com Tadeu ( chefe de gabinete) para 

ver com ele sobre o envio do decreto para Câmara Municipal Chegamos no item 3- Indicação de 

nomes de Conselheiro para audiência pública IPUL (convite em anexo) 

  
Sobre esta indicação os membros do conselho estão empenhados em várias atividades 

voluntarias e não podem assumir mais este compromisso (importante para o Município). Mas 
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divagamos para todos por e-mail e WhatsApp, e sem esta indicação oficial, na medida do 

possível em alguma das reuniões, alguém do conselho poderá participar.  Passamos para o item 

4- 9° Embaixadores de Paz 2020 que será e, 27 de março. Vamos fazer 10 círculos de construção 

de paz e as outras atividades tradicionais. Sobre o lanche a Cidinha e a Neusa vão coordenar a 

organização do lanche, junto com a conselheira Leonizia da Luz Pedroso de Mattos do Clube 

Aventureiros. Passamos para o item 5- Evento em 08 março - Dia Internacional da Mulher e Final 

da 2° Marcha Mundial. Foi convidado a secretaria municipal da mulher para organizarmos junto 

com elas este evento. 

6- Outros Assuntos a-) projeto círculos restaurativos ágape - proteção de alta complexidade 2020  

b-) Londrina Convention Bureau, com Arnaldo, c-) novo site mídia de paz, d-) Núcleo do Terceiro 

Setor criado na ACIL. Passamos para o item a-) projeto círculos restaurativos ágape - proteção 

de alta complexidade 2020 

PROJETO CÍRCULOS RESTAURATIVOS ÁGAPE - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE 2020  
CONCEITO: O Círculo Restaurativo é uma metodologia da Justiça Restaurativa, como meio de criar um 
espaço seguro, compartilhando visões, definindo objetivos, trocando experiências entre os 
participantes/facilitadores e construindo uma comunidade mais solidária. (Mirella Faur).  
PLANEJAMENTO: janeiro 2020  
PERÍODO DE CÍRCULOS: fevereiro a junho de 2020  
AVALIAÇÃO: julho 2020  
METODOLOGIA: Cada círculo restaurativo será organizado pela dupla de facilitadores. 

WhatsApp [13:19, 28/01/2020] por Claudia: Oi! Tudo bem?? 

A trajetória da Justiça Restaurativa em Londrina A trajetória da Justiça Restaurativa em 

Londrina está cada vez mais sólida e sedimentada. Desde 

2014, as práticas restaurativas já são realidade em várias 

escolas do município, em processos judiciais e em 

diversas instituições de Londrina, tudo isso por conta do 

engajamento de diversos facilitadores entre os mais de 300 

já formados em Londrina. No ambiente socioeducativo, os 

resultados foram significativos e já não se imagina mais 

trabalhar sem os círculos de construção de paz. Inspirada 

no projeto "Falando sobre socioeducação", que tem por 

objetivo estabelecer o diálogo como ferramenta de 

responsabilização de adolescentes em conflito com a lei, 

bem como de espaço de cuidado para os cuidadores (os 

profissionais que atendem os adolescentes), a Secretaria 

de Assistência Social lançou o Projeto ACOLHIMENTO, 

que contemplará a Casa Lar, a República e o Pernoite, 

todos espaços de acolhimento institucional de crianças, 

adolescentes e jovens. O objetivo é realizar círculos 

permanentes nesses três serviços, com periodicidade 

quinzenal, para trabalhar temas como autocuidado, cuidado em relação ao outro, trabalho em 

equipe, etc. A descrição do projeto está no anexo e aproveito para convidá-los para participar 

como voluntários desse projeto. A coordenação dele é das queridas Sara, Elen e Bilachi, que, 

assim como eu, estão à disposição para tirar dúvidas e prestar os esclarecimentos necessários. 

Faremos escala mensal dos facilitadores que se voluntariarem...assim, quanto mais voluntários, 
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menos círculos cada um fará. Quem tiver interesse, manifesta pra gente, por favor, pois faremos 

a inclusão num grupo de WhatsApp criado apenas para esse fim. Anexaremos a tabela com as 

datas e horários já agendados nas instituições...assim, cada um pode escolher conforme sua 

agenda. Contamos muito com a adesão do maior número de voluntários possível. Sintam-se 

acolhidos!! Um beijo no coração!!  Alguns dos membros do COMPAZ vão ajudar neste novo 

trabalho de pacificação na cidade na área da Justiça Restaurativa.  

Passamos para o item b-) Londrina Convention Bureau, a conselheira Silvia esteve em reunião 

com Arnaldo Falanca diretor executivo do Convention, sobre linkar eventos do Movimento de 

Construção de Cultura de Paz e Educação para Paz, com a área de Turismo e Eventos. Alguns 

de nossos eventos tem já esta característica e assim pode ser potencializado com Espaço Físico. 

Assim com o decorrer do ano vamos aprofundar esta possibilidade de parcerias com eles.  

Passamos para o item c-) novo site mídia de paz. Silvia também falou com ele sobre nosso 

projeto de gerar no site www.midiadepazparana.org.br pautas com “boas noticias” de Londrina e 

região, que foi muito bem recebida por Arnaldo que também se propôs de ajudar a alavancar 

este processo. O site está sendo renovado e em breve termos novo layout. É nossa estratégia 

através de estagiários alimentar o site nos próximos meses o site até passar a ser mais uma 

fonte de pautas para outros veículos de comunicação de mídia em Londrina. Como ultimo item 

chegamos em d-) Núcleo do Terceiro Setor criado na ACIL. Luis Claudio troxe a boa noticia que 

a Rede do Terceiro Setor de Londrina, vai contar a partir de agora com apoio da ACIL que torna 

o grupo em mais um dos seus Núcleo de Desenvolvimento junta a ACIL. Sem mais nada a tratar 

a reunião foi encerrada e esta ata publicada na internet. 

 
 

 

 

http://www.midiadepazparana.org.br/

