Ata428_15_abril_2020_compaz
No dia 15 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), Lilian Azevedo
Miranda (Sindicato Rural Patronal), Maria Aparecida Prandini Pereira ( Nós do Poder Rosa),
Eliana Cristina Scheuer (Sindicato Rural Patronal de Londrina), Neuza Maria Rodrigues Napo
(Caritas Católicos) Shirley Brito (CME Conselho da Mulher Empresária da ACIL) Bruno Leão (
Estudante de Jornalismo da Unopar).
CONVOCAÇÃO: REUNIÃO DO COMPAZ
✓
✓
✓
✓

DATA: 15 de abril 2020 - QUARTA
HORA: das 9h às 10:30h
LOCAL: reunião virtual – teleconferência
METODO: Objeto da palavra virtual.

PAUTA:
1- Podemos convidar pessoas para participarem de nossa reunião.
POR EXEMPLO:
[a] Criador do site Só Boas Notícias
[b] Juiz Leoberto
[c] Gunther da Marcha Mundial da Paz
[d] vamos fazer uma lista de opções e criarmos uma agenda na Pandemia)
2- Planejamento do Compaz (planilha em anexo)
Link para entrar na reunião: https://meet.google.com/kqg-fokf-ein?hs=122

Decidimos fazer uma lista de pessoas para serem convidados para reunião do COMPAZ neste
momento de Pandemia e isolamento. Com os seguintes objetivos: 1- uma forma de continuarmos
nossas atividades 2- trazermos para o conselho de novos participantes ( mesmo pós-quarentena)
3- fazer contato com pessoas fora de Londrina aumento nossos contatos, divulgando nosso
trabalho de 20 anos e intercambio de ideias e novas parcerias, de forma que os custos destes
eventos são de custo zero. (passagens aéreas e outras despesas) -4 aprendermos e
compartilhamos informações 5- uma forma de mobilização social e colaborando com a
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quarentena, ou seja, a segurança e saúde, e o sentido e reflexão deste momento. Iniciamos uma
lista de possíveis convidados para iniciarmos o trabalho.

Passamos para a proposta da ONG Pazeando de comemoramos os 20 anos do movimento pela
paz e não-violência - Londrina Pazeando
Assim vamos criar uma lista de WhatsApp para as pessoas participarem recebendo informações
desta história com o seguinte texto:
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Olá aGENTEs de Transformação Social, agora mais que nunca vamos continuar a Educar para Paz, para
Cidadania Global, para Sustentabilidade, para a Construção de uma Cultura de Paz.
O Londrina Pazeando está completando 20 ANOS de trabalho em prol da Cultura de Paz. Assim estamos
contando nossos vinte anos de história através nos nossos canais nas Redes Sociais: Facebook, Twitter, You Tube,
Instagram, site londrinapazeando.org.br nosso canal Mídia de Paz Paraná midiadepazparana.org.br
Estamos criando aqui no WhatsApp este grupo de transmissão de conteúdo, onde enviaremos uma ou duas
vezes por semana, no máximo um link, para recordarmos o que já fizemos juntos.
Neste momento de Pandemia causada pelo Corona Vírus, vamos por aqui, recordar os abraços no lago, os
abraços nos bairros, os grandes eventos de rua, os manifestos e outras modalidades de trabalhos, E DE “MÃOS
DADAS VIRTUALMENTE”, afastados fisicamente uns dos outros, mas abraçados no propósito da Construção de uma
Cultura de Paz em nossa comunidade.
Este link é para você entrar no grupo e também convidar outras pessoas !
https://chat.whatsapp.com/JIBmJxQTDrq9m617rMw4fn

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