Ata442_10_julho_2020_compaz
No dia 10 de julho de 2020 iniciou-se as 08:30h, a reunião do COMPAZ Conselho Municipal de
Cultura de Paz via teleconferência pelo link do Google Meet, em Londrina Pr, pois estamos em
Pandemia do Corona Vírus.
REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA COMPAZ -Encontro de trabalho para Conselheiros
meet.google.com/djv-jyff-awd
PAUTA
1. Livro Londrina Pazeando 2020
(em curso http://londrinapazeando.org.br/livro-londrina-pazeando/ )
2. Planejamento dia dos pais (conexão Estatual em agosto)
3. Planejamento da 20° Semana Municipal da Paz (ideias para pensar os que fazer?)
4. Planejamento Planilha Excel COMPAZ (para quando pudermos fazer a conferência)
OBS: Aceitamos sugestão de nomes para fazer palestras nas reuniões do COMPAZ. Todos os
nomes serão analisados e sondado com as pessoas a disponibilidade para participarem.
Estavam presentes à reunião: Silvia Liberatore (Portal da Luz/ CORERP), Luis Claudio Galhardi
(Londrina Pazeando), Maria Aparecida Prandini Pereira (Nós do Poder Rosa), Neuza Maria
Rodrigues Napo (Caritas Católicos) Carla Cordeiro (Secretaria Municipal de Educação).

1-) Livro Londrina Pazeando 2020 (em curso)
*Leia o Regulamento http://londrinapazeando.org.br/livro-2020-regulamento/
PROFESSORES Inscrições por e-mail londrinapazeando@gmail.com
18°COLETÂNEA LONDRINA PAZEANDO 2020 - 20° Semana Municipal da Paz de Londrina.
TEMA DO TEXO: “20 ANOS PAZEANDO...grupo jovem em
Londrina 2020”
DUAS PERGUNTAS NORTEADORAS DO TEXTO:
1- O que você sentiu e aprendeu Jogando a Trilha da Paz?
Em quarentena, convidar sua família, sem sair de casa, para jogar
com você no mínimo 3 jogadores. O que sentiu? O que aprendeu?
Por que o jogo ensina? Quando sair da quarentena gostaria de
visitar o Totem da Paz?
Para Jogar a Trilha da Paz entre no link http://londrinapazeando.org.br/jogos/
2- Porque foi importante Londrina Pazear nestes 20 anos?
Você sabe que pazear é um verbo? Procure no dicionário e veja o vídeo neste link
https://www.youtube.com/watch?v=JE2C8HIzl-Q . Você conhece a ONG Londrina Pazeando?
www.londrinapazeando.org.br >>> veja mais reportagens em
https://www.youtube.com/user/Pazeando/videos
MINI-RESUMO
IDADE – Para alunos do quarto ano e acima. ( este ano só textos)
Formatos dos Livros: LIVRO PAZEANDO VIRTUAL e LIVRO PAZEANDO IMPRESSO
Composição do Livro Pazeando Virtual:
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- Receberemos 3 textos (com as 2 respostas) de cada Escola Municipal, Estadual e ou Particular. Ou
seja, no Livro Virtual na internet cada escola terá 3 representantes.
Composição do Livro Pazeando Impresso:
- 1 dos 3 textos entregues de cada Escola constará da versão impressa do Livro.
INSCRIÇÃO até 30/AGOSTO/2020 através do e-mail londrinapazeando@gmail.com
- Escolas Públicas da Rede Estadual - NRE de Londrina – fone 3371-1300 - Maria Helena
-Escolas Públicas da Rede Municipal – Secretaria Municipal de Educação/Diretoria
Pedagógica/Gerência de Formação Continuada – fone 3375-0113 Carla Cordeiro
- Escolas da Rede Particular – SINEPE/NPR – fone 3342-1990 Marcia
- Londrina Pazeando – Luis Claudio (43) 9.9996-1283
SOLENIDADES
ENTREGA DO LIVRO IMPRESSO: Ato Cívico realizado no dia *16 de novembro de 2020 (segundafeira) das 14 às 16 horas em local AINDA A SER DIVULGADO posteriormente. O evento poderá
ser remarcado, conforme evolução do processo de Pandemia, para uma data oportuna conforme fique
determinado pelas autoridades de saúde na época.
NOITE DE AUTÓGRAFOS: de posse do seu livro impresso, os autores irão participar da Noite de
Autógrafos que acontecerá na Livraria Curitiba no Shopping Catuai no dia *18 de novembro de 2020
(quarta-feira) das 19 às 21 horas. O evento poderá ser remarcado, conforme evolução do processo de
Pandemia, para uma data oportuna conforme fique determinado pelas autoridades de saúde na época.
*Estas datas propostas coincidem com a 3° Semana Municipal de Justiça Restaurativa de Londrina.

2-) Planejamento dia dos pais (conexão Estatual em agosto)
Decidimos então organizar uma Pré 20° Semana Municipal da Paz de Londrina. Por sugestão
da Prof Cineiva do Curso FORTIS – Pr que vai fazer uma proposta Estadual.
PROGRAMAÇÃO (planejamento)

Pré - 20° Semana Municipal da Paz de Londrina
Semana da Família de 3 a 9 de agosto dia dos Pais
✓ 05/agosto Live do COMPAZ – com Psicólogo Euclides (Carla rep)
✓ xx/agosto Igreja Católica Live com Padre (Neusa da Caritas vai organizar)
✓ xx/agosto lab.une (Paula Napo vai ser consultada)
✓ 09/agosto Silvia vai consultar o Programa de Rádio Nem mais nem menos

3-) Planejamento da 20° Semana Municipal da Paz (ideias para pensar os
que fazer?)
20° Semana Municipal da Paz de Londrina
(de 19 a 27 de setembro)
✓ 20/set 12° Abraço no Lago pela Paz – VIRTUAL e Live as 10 horas
✓ 22/set LIVE Mídia de Paz com jornalistas
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✓ 23/set LIVE Toda Quarta tem COMPAZ – Convidado Carlos Palma – Europa
✓ 26/set Acampaz
✓ 27/set Acampaz

4-) Planejamento Planilha Excel COMPAZ (para quando pudermos fazer a
conferência)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q-4l9J_ghFVg3utMMmwuX0pmJFV3LVN7VeS8lpTIWps/edit#gid=0

5-) Relato sobre a entrega do SELO 2020
Charleston e Luis visitaram 150 lojas na cidade e 74 aderiram ao Selo Arma não é brinquedo, ou
seja, estamos perto de 120 lojas em Londrina. Como o comercio fechou estamos esperando
mais 10 respostas de lojistas. Poderemos chegar a 130 lojas. Será o 10° ano da entrega do
SELO em Londrina. Algumas lojas que vendiam com a fiscalização da Prefeitura em 2019
voltaram a solicitar o selo. Nossa sugestão para e entrega do selo em 19/novembro (após eleição
para prefeitos no Brasil) é que se não puder ainda reunir na Câmara Municipal fazemos a
solenidade virtual e depois entregamos o SELO DELIVERY
Também ficou da Silvia entrar em contato com a Magazine Luiz no fale com dona Mariza, já que
todas as lojas dela terão o selo em Londrina, se ela não deseja se engajar e fazer para o Brasil
todo. Poderia até fazer alguma campanha nacional – Dê Brinquedos para quem você ano – arma
não é brinquedo.
Assim sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada e esta ata publicada na internet
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