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Ata423_11_março_2020_compaz 

No dia 11 de março 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),  Gustavo Marconi (Clube Aventureiros do Amanhecer),  Queila 

Maria Lautenschlager Spoladore (SEMA Secretaria de Meio Ambiente),  Neuza Maria 

Rodrigues Napo (Caritas Católicos). 

PAUTA: 

1- Transferência COMPAZ PL n° 36/2020 protocolado 04/marco Câmara. 

2- 9° Embaixadores de Paz 2020 - Check List das Atividades e Responsáveis 

3- Planejamento do COMPAZ e pré-conferência Check List das Atividades e Responsáveis 

4- Outros assuntos  

AGENDAS  

18/março – Carla Cordeiro – Apresentação ( e gravação de vídeos) do Programa V.I.D.A.  

18/março – Fátima do Living Peace vem para Planejarmos “o dia” do Coordenador do 

Internacional Carlos Palma (11 ate16maio Br) 

27/marco - 9° Embaixadores de Paz 2020 

22/abril Pré-conferência  

29/abril Reunião na ACIL e Visita as Lojas – SELO Arma não é Brinquedo. 

 

Iniciamos com item 1- Transferência COMPAZ PL n° 36/2020 protocolado 04/marco Câmara. 

Cidinha relatou que o processo de transferência foi protocolado na Câmara e agora 

necessitamos agendar com presidente da câmara para poder comprimir nosso planejamento 

de realização da conferência. Passamos para o item 2- 9° Embaixadores de Paz 2020 - Check 

List das Atividades e Responsáveis. Repassamos todas as atividades 

horário

s 

Acontecimentos Voluntários 

 
 

12:00 
13:30 

 
Início dos trabalhos no Iate Clube. 
Levar as coisas e instalar computador, 
DataShow, Som, Banners para tirar 
fotos, Alimentos, Utensílios 
OBS: Só poderá estacionar dentro do 
Clube Carro do Charleston e do Luis  
 
 

 
Luis  
Charleston 
Gustavo 

13:30  
13:45 

 

Receber nossos convidados 
embaixadores - Acolhimento  
 
 

Equipe da Secretaria Educação  
 

13:45 
14:10 

Cerimonial  
Falam para todos a programação do 
dia. Ensaia o “grito de paz” 
Inicia com Vídeo (9”) Inauguração do 
Totem da Paz 

Gugu e Leozita com apoio Carla + Luis + 
Charleston  
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https://www.youtube.com/watch?v=Ex6GrGvi3vg&t=9
1s  
 
 

 
14:10 
14:40 

atividades no lago igapó:  
- explicação do totem e abraço da 
paz ainda no Iate (Luis 4”)   
- música do abraço  
- fotos no letreiro e no totem da paz 
 
OBS: * Levar 2 Cx de Som + Pen-
Drive música + 2 Microfones + os 
suportes das Cx de Som para fazer 
o Abraço da Paz no Totem  
 
 

Carla e Luis e Charleston 
  
Equipe + CMTU + Guarda Municipal  
 
 
 
 
*Voluntários na hora 
 
 

14:10 
14:40 

Atividade no Iate os voluntários do 
Círculo de Diálogo vão: colocar os 
tapetes – trilhas da paz – pelúcia – 
instrumento do círculo – cadeias 
PREVISAO 10 círculos com 12 
pessoas cada  
 

EQUIPE FICA NO IATE  
Neusa 
Gustavo, 
Professoras da Carla 
Facilitadores do Comitê 
 
 

14:40 
15:30 

atividades no iate clube:  
- dinâmica em círculo de acordo com 
as cores das fitas 
-  rodada da trilha da paz + círculo de 
diálogo. 
 

EQUIPE PLANO A: 
1Carla,2Luis,3Neusa,4Gustavo,5Charleston,
6-Lilian, Professoras da Carla (?), 
Facilitadores do Comitê (?) 
 
EQUIPE PLANO B: 
1Carla,2Luis,3Neusa,4Gustavo,5Charleston,
6-Lilian, 7Cidinha, 8Maria 9Helena, 10?  
 

15:30 
16:00 
15:30 
16:00 

 

 
Servir o Lanche será servido no balcão 
da cozinha 
Organizar Lixo Reciclável e Lixo 
Orgânico 
 
 
 

 
Responsáveis Equipe da Cozinha: Cidinha, 
Neusa, Fernanda, Carmem 
 
 
 

16:00 
16:15 

 

apresentação Especial Charleston  

16:15 
16:30 

 

o que é ser um embaixador da paz na 
escola - dossiê 

Carla Cordeiro 

16:30 
16:45 

 

palestras: demolays e aventureiros 
amanhecer 

Charleston 

16:45 
17:00 

 

Tirar Fotos durante TODO O EVENTO 
Filmar  
 
*No momento do sorteio 

Aníbal (Gustavo via ficar atento)  
Shirley (?) 

   

https://www.youtube.com/watch?v=Ex6GrGvi3vg&t=91s
https://www.youtube.com/watch?v=Ex6GrGvi3vg&t=91s
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16:45 
17:00 

 

*Sorteio + Cheque Charleston 
 
 

BRINDES 
Trilha da Paz Luis  
Brindes Leozita/Cidinha e outros 
Queila vasinhos 
 

17:00 
 

Encerramento 
Distribuição de Lembrancinhas  
 

Charleston 

 
 

 
Preparar Lanche 
 
- Pão Frances com Carne 
- Suco (Chá Gelado) 
- Pipoca Doada pelo Tio Paulão  
 
Levar Gelo  
Levar Vasilhame (Queila tem um)  
 
 
 
 

Responsáveis Equipe da Cozinha: Cidinha, 
Neusa, Fernanda, Carmem 
 

 
 

Divulgação antes do Evento  Envia para Grande Mídia (Luis e Carla) 
Conselheiros (WhatsApp e facebook)  
Shirley no Programa do Gugu 
*se der tempo Site Mídia de Paz  
 

 
 

Ajudar no final a guardar tudo  EQUIPE TODA 

 

 

ROTEIRO COMPLETO E CERIMONIAL 

EMBAIXADORES DA PAZ – 2020 

ABERTURA 

leozita – bom dia crianças, bom dia professores e professoras, agradecemos a presença de 

todos para curtirmos uma tarde maravilhosa e com muita paz. 

 sou a leozita e conselheira do conselho municipal da paz de londrina, todo ano 

realizamos os embaixadores da paz com várias parcerias ….. 

 hoje temos uma programação especial e pra começar quero apresentar pra vocês nosso 

apresentador mirim: o gugu! 

 

gugu- olá galerinhaaaaa. hoje eu estou aqui como convidado  participando do compaz e 

londrina pazeando, porque o que queremos é muuuuita paz pra todos. então, quero combinar 

com vocês uma coisa. toda vez que eu falar: “o que londrina quer?” vocês repetem em coro, 

“paz”… ok? então vamos treinar… o que londrina quer? ….  

leozita – é isso ai gugu. então, vou contar pra eles nossa programação de hoje.  

01- vídeo gugu 
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02- atividades no lago igapó: fotos no letreiro e no totem da paz, abraço no totem da paz, 

música do abraço… 

03- atividades no iate clube: dinâmica …., em círculo de acordo com as fitas, rodada da 

trilha e círculo de diálogo. 

04- um lanche maravilhoso, especialmente preparado para vocês. 

05- apresentação especial 

06- o que é ser um embaixador da paz na escola - dosiê 

07- palestras: demolays e aventureiros amanhecer 

08- fotos e sorteio 

09- encerramento 

gugu- uau… quanta coisa legal que vamos fazer hoje! estou muito empolgadoooo! então, bora 

lá, vamos começar com o vídeo.. prestem muita atenção na mensagem… 

entra o vídeo do gugu. 

gugu- muito bacana, depois vamos saber mais o que significa ser embaixador da paz na 

escola, mas agoraaaaaa, temos um parceiro muito especial que também trabalha muito pela 

paz de londrina, a guarda muncipal que vai nos ajudar na travessia da rua para irmos até o 

lago igapó, vamos todos formar uma fila por escola e não se esqueçam, sempre junto com seu 

professor beleza? 

vamos primeiro no letreiro, em seguida no totem e depois vamos fazer as fotos, combinado. é 

isso aí?  sigam-me os bons! 

fazer a travessia – no lago luiz faz explicação do totem, trilha e roteiro do abraço, música 

e depois deixa a vontade para fotos. voltamos para iate. já separados em círculos por cor 

da fita, professores junto a seus alunos. 

cronograma: 

01- 13:45 - acolhimento 

            - vídeo gugu inauguraçao do totem  

02- 14:10 - atividades no lago igapó:  

              - explicação do totem e abraço da paz  

              - música do abraço 

              - fotos no letreiro e no totem da paz 

03- 14:40 - atividades no iate clube:  

           - dinâmica em círculo de acordo com as cores das fitas 

           -  rodada da trilha e círculo de diálogo. 

04- 15:30 - lanche. 

05- 16:00 - apresentação especial 

06- 16:15 - o que é ser um embaixador da paz na escola - dosiê 

07- 16:30 - palestras: demolays e aventureiros amanhecer 

08- 16:45 - fotos e sorteio 

09- 17:00 - encerramento 

 

Passamos para o item 3- Planejamento do COMPAZ e pré-conferência Check List das 

Atividades e Responsáveis. O Pré-Documento da Conferência já são as ações que fazemos 

a cada ano em uma versão renovada. Por exemplo a Campanha Arma não é Brinquedo é 

realizada todos os anos. Estamos na 10° Edição.  Abaixo listadas os 32 itens de ações anuais:  
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Algumas das Políticas Públicas e realizações do Movimento Pela Paz até 2019, onde o COMPAZ é o grande 
articulador com todas as instituições que o compõe.  
 
(32 ITENS) 
 

▪ 11º Abraço no Lago e apoio e participação em muitos Abraços Regionais em Londrina. O do Lago é o 
maior Abraço pela Paz do País. 

▪ 19ª Semana Municipal da Paz 

▪ 17º Livro Londrina Pazeando e realização de Noites de Autógrafos 

▪ 5 Gibis com Personagens do Movimento, mostrando como aprendemos fazendo 

▪ 13ª Noite de Cultura de Paz, festival de música 

▪ 8º Embaixadores de Paz, 

▪ 9º ACAMPAZ Acampamento pela Paz, 

▪ 6º Manifesto pela Paz com destruição de armas de brinquedo 

▪ 7º Abraço Grátis 

▪ 1º APP Jogo Pazeando para Celular Android, PC, iPhone, iPod, Tablet 

▪ 1º Jogos de Paz – Jogo de Cards com 33 cartas 

▪ 1º Dado de Cultura de Paz, resgatando o Manifesto 2000 da ONU/Unesco 

▪ Jogo Trilha da Paz – Oficina de Empreendedorismo em Prol da Cultura de Paz. Material Virtual no site e 
Impresso em Gráfica 

▪ Jogo Trilha da Paz para Celular, PC, Tablete 

▪ Inauguração em 2019 do Totem da Paz – Jogo Trilha da Paz em Placa de 1,20X3,00 metros, mais os dois 
cubos de aço interativo com oficina, jogo, e jogo virtual. 

▪ Parceria da Rede Internacional Living Peace, sendo um dos Dados, cubo de aço do Totem da Paz, o dado 
da paz Living Peace. 

▪ 9ª Entrega do SELO “arma não é brinquedo” em Parceria com Câmara Municipal de Prefeitura de 
Londrina (inspirando criação da Lei em outros Estados e em trâmite no Congresso/Lei Federal) 

▪ Parceiros do Movimento em Londrina para Implementação da Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça 
do Paraná, e Práticas Restaurativas. 

▪ Participamos como um dos organizadores da 2° Semana Municipal de Justiça Restaurativa de Londrina. 

▪ 11º anos de COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina (o único que está em sua 6ª 
Diretoria). TODAS AS QUARTAS nos reunimos no Museu Histórico de Londrina 

▪ Membro Fundador da Rede Desarma Brasil (luta pelo controle de armas e munições no Brasil) 

▪ 4 Cursos de Educação para Paz 

▪ 12ª Edição do Movimento por uma Mídia de Paz 

▪ 12º Mural Móvel da Paz 

▪ Canais no You Tube com Reportagens e Documentários que produzimos, fruto de nossas ações, bem 
como canal com Palestras 
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▪ Palestras em Escolas sobre Educação para Paz 

▪ Apoio e participação no HU/UEL nos (10º) Manifestos Paz pela morte por bala perdida de uma Técnica de 
Enfermagem. 

▪ Criamos a Rede de Paz Rede de Instituições em Prol da Cultura de Paz de Londrina. 

▪ Ajudamos a criar e participamos do GDIL Grupo de Diálogo Inter Religioso de Londrina, que se reúne a 
cada dois meses na Associação Médica de Londrina, estamos no 4º ANO DO GDIL. Participamos no evento 
público na Concha Acústica: 4° Religiões Unidas pela Paz – Dia Nacional contra a Intolerância Religiosa. 

▪ Pertencemos ao Comitê da Justiça Restaurativa – Art. 7º O Comitê de Articulação de Práticas 
Restaurativas é o órgão superior de planejamento do Programa Municipal de Práticas Restaurativas, 
sendo responsável pela articulação, capacitação, acompanhamento, avaliação e supervisão dos 
procedimentos restaurativos realizados no âmbito do Município de Londrina – Lei nº 12.467, de 6 de 
dezembro de 2016. 

▪ Participamos da Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência em 2009 e da segunda Marcha em 2019, em 
parceria internacional com Mundo sem Guerras e Mundo Sem Armas. 

▪ Participação na organização das Festa das Nações Lusófonas de Londrina 

 

Assim selecionamos 5 eixos para focarmos e detalharmos mais estas ações e buscar inovar 

dentre de cada ação já tradicional. Utilizaremos o método 5w em forma de planilha para fazer o 

detalhamento do Planejamento. 

São as seguintes  

EIXO-1 Sustentabilidade financeira e renovação etária. 

EIXO-2 Midia de Paz 

EIXO-3 Justiça Restaurativa, Amor Exigente, Disciplina Positiva 

EIXO-4 Arma não é brinquedo e Desarmamento 

EIXO-5 Diálogo Inter Religioso, Inter Convicções*  Inter Espécies. 
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4- Outros assuntos repassamos a agenda  

AGENDAS  

18/março – Carla Cordeiro – Apresentação ( e gravação de vídeos) do Programa V.I.D.A.  

18/março – Fátima do Living Peace vem para Planejarmos “o dia” do Coordenador do 

Internacional Carlos Palma (11 ate16maio Br) 

27/marco - 9° Embaixadores de Paz 2020 

22/abril Pré-conferência  

29/abril Reunião na ACIL e Visita as Lojas – SELO Arma não é Brinquedo. 

 

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

 

 


