Ata458_28_outubro_2020_compaz
No dia 28 de outubro de 2020 iniciou-se as 9h, 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. Registrado no You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=FX6C1OXpaIc&feature=youtu.be

«ECOPAZ: Educação como força mediadora na construção de uma cultura de paz.» Jéssica
Parisotto Empreendedora de Moda sustentável, facilitadora do PAV (Projeto de Alternativas à
Violência) de Guaporé - RS

Estavam presentes à reunião:
1. Jéssica Parisotto Empreendedora de Moda sustentável, e do ECOPAZ e PAV (Projeto
de Alternativas à Violência) de Guaporé – RS 54.9.9978-0484
2. Juliana Soares Gastring PAV. CARAZINHO/RS 99614 8111 Escopaz Sou Mediadora
Civil na comarca de Carazinho.
3. Allan Krahn do SERPAZ, São Leopoldo RS allankrahn@gmail.com ou
serpaz@serpaz.org.br
4. Marie Krahn do SERPAZ, São Leopoldo mariekrahn@gmail.com
5. Marcos Felipe Maule Bedin ECOPAZ - 99.200.000 - Guaporé - RS E-mail:
marcosfbedin@hotmail.com
6. Silvio Antônio Bedin ECOPAZ E-mail: Silvio.bedin@hotmail.com 99.200.000 - Guaporé RS
Ironi Guedes
7. Luis Claudio Galhardi ONG Londrina Pazeando e COMPAZ Conselho Municipal de
Cultura de Paz paz@londrinapazeando.org.br WhatsApp 43.9.9996-1283
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8. Silvia Liberatore - Londrina - Conselho Regional de Relações Públicas - SP/PR e Portal
da Luz - Londrina. secretaria@conrerp2.org.br www.midiadepazparana.org.br
editor@midiadepazparana.org.br
9. Charleston Luiz da Silva, representante da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina
no COMPAZ
10. Leozita Baggio Vieira conselheira do COMPAZ representante Bpw Londrina/Associação
de Mulheres de Negócios e Profissionais 996233083 leozita@yahoo.com.br
11. Maria Aparecida Prandini Pereira - Londrina/PR. representando ONG Nós do Poder
Rosa e COMPAZ. cidinhaprandinipereira@gmail.com. (43) 999196000
12. Daniela Sikorski - Unicesumar / daniela.sikorski@unicesumar.edu.br / (43) 999614475 Londrina/Pr
13. Gustavo Marconi - Escoteiros do Ar saearorion352pr@gmail.com
14. Neusa Maria Rodrigues Napo, conselheira do COMPAZ, representante da Caritas
Arquidiocesana de Londrina Paraná
15. Lilian Miranda, COMPAZ. Bióloga, produtora Agroecológica, 991135767, e-mail:
mirandalilian1957@gmail.com
16. Geder Harami Secretaria Municipal de Saúde de Londrina gederhh@gmail.com
43999592426
Logo após a reunião com nossa convidada Jessica passamos par a assunto de pauta criação do
NEP Londrina. A conselheira Daniela (da Unicesumar) apresentou texto da proposta de uma
carta de intenção para o COMPAZ que foi lida, e todos deram sua contribuição no texto.
Luis Claudio criou no site do Londrina Pazeando um endereço do NEP Londrina
http://londrinapazeando.org.br/neplondrina/ onde consta o histórico da proposta de criação do
NEP, que se iniciou com a vinda do Prof Dr Nei Salles de Ponta Grossa que criou e participa do
NEP da UEPG há vários anos e que inspirou esta ideia. Assim estamos fazendo varia LIVEs (do
dia 21 out até 18 de novembro) que chamamos de Série NEP Núcleo de Estudos para Paz e
estamos ouvindo outros grupos do país e suas histórias e experiencias. Também convidando
professores e gestores de instituições de ensino superior de Londrina para participarem destas
LIVEs e ou assistirem depois (gravadas no You Tube) e disseminarmos a intenção de criarmos
o NEP Londrina. Hoje aprovamos hoje em reunião do COMPAZ “carta/protocolo a intenção de
constituir” o NEP Londrina como um movimento “guarda-chuva”, uma vez que as instituições de
ensino podem e devem sob nosso olhar criar seus núcleos. E assim ao longo dos anos
poderemos ter a integração e colaboração das instituições com o NEP Londrina. Vamos buscar
apoios/assinaturas a está intenção (carta/protocolo) até o dia 18 de novembro, data sintonizada
com a 3° Semana Municipal da Justiça Restaurativa de Londrina, e assim como um dos eventos
da semana fazer o lançamento oficial NEP Londrina. Abaixo segue a carta/protocolo de intenção.
Londrina, 28 de outubro de 2020
Conselho Municipal da Cultura de Paz de Londrina – COMPAZ
A/c Maria Aparecida Prandini Pereira
Presidente do COMPAZ
Manifestamos através deste protocolo a intenção de constituir o Núcleo de Estudos para a Paz de
Londrina.
Sabemos que paz não pode ser apenas uma garantia constitucional, deve ser um movimento
consciente de ressignificação de paradigma. A paz não deve ser entendida apenas como atos nãoviolentos, mas a busca pacífica para a resolução de conflitos sociais.
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O ensino é a ferramenta capaz de abrir novas possibilidades a fim de formar uma geração de
pacifistas, que saibam dialogar, cooperar, argumentar e promover a cultura de paz. Cultura esta que
exige a dinâmica da cooperação planejada e o movimento constante de acesso à justiça.
Pelos argumentos e intenções aqui expostos, gostaríamos de registrar e contar com apoio e
presença deste Conselho na implantação do NEP Londrina, que se assim for aceito, nasce hoje,
aos 18 dias de novembro de 2020, dentro da 3° Semana Municipal da Justiça Restaurativa de
Londrina.
Assinam este protocolo, com a intenção de constituir o Núcleo de Estudos para a Paz de Londrina,
as seguintes instituições:
✓
✓
✓
✓

Movimento pela Paz e Não-Violência - Londrina Pazeando,
Unicesumar Londrina,
Secretaria Municipal de Educação,
Poder Judiciário,

Assim sem mais nada a tratar esta ata foi escrita e publicada na internet.
http://londrinapazeando.org.br/neplondrina/

3

