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Ata427_08_abril_2020_compaz 

No dia 08 de abril de 2020 iniciou-se as 9h, a reunião do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura 

de Paz via teleconferência pelo link do Zoom, em Londrina Pr, pois estamos em Pandemia do 

Corona Vírus.  

 

 

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),  Maria Aparecida  Prandini 

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

Assistência Social),  Neuza Maria Rodrigues Napo (Caritas Católicos), Carla Cordeiro (Secretaria 

Municipal de Educação). Iniciamos a reunião a Carla Cordeiro relatando como está a Secretaria 

Municipal de Educação trabalhando com a quarentena, com os alunos. Um EAD está sendo 
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implementado como uma inovação urgente para orientar alunos a distância, lembrando que a 

secretaria administra ensono a crianças que está no início de suas alfabetizações. 

 

Também relatou detalhadamente sobre o Programa V.I.D.A. Programa V.I.D.A.  = Valores – 

Inclusão - Desenvolvimento humano – Afetividade. O programa iniciou e rodou 20 dias antes da 

Pandemia. Este programa traz a ideia de trabalharmos a construção de paz através dos 

professores regente nas 120 unidades escolares com círculo de diálogo baseado na JR Justiça 

Restaurativa e o AE Amor Exigente e baseados na BNCC. Também realizaram círculo de diálogo 

com todos os servidores da Secretaria Municipal de Educação. Carla disse que são ações que 

realmente estamos vendo resultado de muitos anos de trabalho do COMPAZ, e que efetivamente 

todos fizeram parte, parabéns a todos pela grande conquista. Bem como a Pandemia, todo 

processo foi interrompido, mas assim que retornarmos a normalidade vamos dar 

prosseguimento.  
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Luis Claudio lembrou a todos para continuarem trabalhando no planejamento do COMPAZ para 

a nossa pré-conferência, assim que pudermos nos reunirmos presencialmente vamos revisar 

tudo e aprovar o documento. Luis Claudio solicitou a Carla que possa colocar mais 

detalhadamente o plano. Existe a possibilidade do 18° Livro Londrina Pazeando ser lançado mais 

para o fim do ano e não em setembro, pois pode ser que as aulas só votem em junho ou julho o 

que atrasará a produção dos textos e desenhos do Livro. Enfim os planos têm que irem sendo 

feitos de acordo com a evolução da Pandemia e a volta da normalidade do país e do Mundo. 

Luis Claudio que na próxima reunião devemos mudar para o Hangouts, pois existe um ameaça 

que o Zoom esteja com problemas de vulnerabilidade de segurança. Assim após a reunião foi 

escrita e publicada na internet. 

 

 

 

 


