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No dia 19 de fevereiro 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),  Fabio Maciel (Proex UEL). 

PAUTA: 

1-Estudo JR Justiça Restaurativa 

2-Reunião da Comissão da 7° Conferência 2020 (e transferência COMPAZ) 

3-9° Embaixadores de Paz 2020 - 27/março Visita ao Totem da Paz – Vídeo Gugu Convidando 

4-Dia Internacional da Mulher e Final da 2° Marcha Mundial - 08 março DOMINGO 

5-Site Mídia da Paz (remodelado) 

6-Festival de Música & Dança Tik Tok Londrina Pazeando & Turismos 

Iniciamos com item 1-Estudo JR Justiça, lendo o texto da Plataforma Círculos de Diálogos. Passamos para o item 

2-Reunião da Comissão da 7° Conferência 2020 (e transferência COMPAZ). A reunião da comissão será no dia 03 

de marco as 9h na secretaria de educação. Sobre a transferência, Luis Claudio relatou que está previsto o envio 

para câmara até esta sexta-feira. Passamos para o item 3 sobre 9° Embaixadores de Paz 2020 - 27/março Visita ao 

Totem da Paz - Vídeo Gugu Convidando. A Carla Cordeiro passou o cerimonial e os tempos do evento, Luis Claudio 

apresentou o cronograma de horário e o grupo acho que está bom. Sobre o item 4-Dia Internacional da Mulher e 

Final da 2° Marcha Mundial - 08 março DOMINGO, participaremos com o abraço no domingo e realizaremos o 

encerramento da marcha mundial. No item 5-Site Mídia da Paz (remodelado) Silvia explicou como está organizando 

o novo site da mídia de paz. Foi apresentado uma versão inicial da remodelagem do site aos presentes. Passamos 

para o item 6-Festival de Música & Dança Tik Tok Londrina Pazeando & Turismos. Luis Claudio falou do projeto e 

está estruturando ainda.  

Objetivo:  Art. 1º Mobilização de jovens adolescentes em um festival de música e dança utilizando a 

plataforma Tik Tok. Produção de letras e melodias (forro, hap, sertaneja, pop, rock, música clássica entre 

outros) e ou dança (coreografias) que tragam a MENSAGEM DE ATITUDES que contribuam para a 

Construção de uma Cultura de Paz em Londrina e ou Região Metropolitana. A plataforma Tik Tok é uma 

poderosa plataforma de Edição de Vídeos com inúmeros recursos e de fácil operação, e fácil visualização 

na internet via fones celulares.  

Para nortear a produção das músicas e ou danças propomos se inspirarem nos 17 ODS Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ e nos Manifesto 2000/ONU 

(abaixo neste regulamento ...) 

Também apresentou a música do cantor e compositor Tinho Lemos. Luis Claudio lembrou a todos que não haverá 

reunião na quarta feira de cinzas.  Assim sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada e esta ata publicada na 

internet. 


