Ata462_25_novembro_2020_compaz
No dia 25 de novembro 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.
PAUTA:
1- Lançamento Livro Pazeando 2020 - será 09/dezembro das 8:30 às 11 horas para conselheiros voluntários na
organização e para o público das 10 às 11 horas na Unicesumar Av. Santa Mônica, 450 Jd Franca
2- NEP Londrina – consideração sobre estratégias para levar o grupo a frente.
3- SELO arma não é brinquedo
3.1 ENTREGA do 10° Selo em 25/fev/2021 referente ao anos de 2020
3.2 APRIMORAR LEI - Agora a Prefeitura quer discutir uma reforma da Lei Municipal ( necessitamos procurar nos
vereadores e ver qual deles ( ou delas) inclusive mais de um para nos apoiar neste assunto.
3.3 CAMPANHA - Sempre lançamos na ACIL + Prefeitura + Câmara a campanha nas TVs e Rádio sempre no
final de abril de cada anos
3.4 CJ MILTON GAVETI 8°Manifesto pela Paz e pelo Desarmamento Infantil em 09/outubro/2021
3.4 ENTREGA - Renovação do selo e entrega do 11° SELO na 3 semana de novembro ( conhecido com a 4°
Semana Municipal de Justiça Restaurativa
4- Última reunião e ou no 02/dezembro última (poderia ser um Círculo Virtual de celebração) O que acham?
5- Reinício das reuniões em 2021 (dia 23 de janeiro temos o GDI – talvez na concha acústica?)
6- Nossas reuniões ano que vem (início de fevereiro 03/fev) Presencial e Hibridas ...uma vez por mês convidar
alguém de fora de Londrina por google meet
7. Mario Sergio Cortella em 25/setembro de 2021
8- Outros assuntos, nossa adesão a URI – Iniciativa das Religiões Unidas

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), Lilian Azevedo Miranda (Sindicato Rural Patronal), Maria Aparecida Prandini
Pereira ( Nós do Poder Rosa), Neuza Maria Rodrigues Napo (Caritas Católicos), Charleston
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Luis da Silva (Secretaria Municipal de Educação), Daniela Sikorski (Unicesumar Londrina),
Thays Canezin (Unicesumar Londrina), Samanta Vieira (PROEX – UEL)
Iniciamos pelo item 1- Lançamento Livro Pazeando 2020 - será 09/dezembro das 8:30 às 11
horas para conselheiros voluntários na organização e para o público das 10 às 11 horas na
Unicesumar Av. Santa Mônica, 450 Jd Franca
Luis Claudio solicitou a Daniele que lesse a carta a ser envia para as escolas.

Londrina, 25 de novembro de 2020
Prezado(a) Diretor(a)
Sua escola foi selecionada pela comissão organizadora da 20° Semana Municipal de Paz para participar do
18° Livro Londrina Pazeando 2020 - “20 ANOS PAZEANDO” Grupo Jovem em Londrina”
Lembramos que o livro será lançado e entregue aos alunos, aos professores orientadores, que participaram
da 18° coletânea de textos, em evento que ocorrerá em 09/dezembro/2020 QUARTA às 10h no auditório da
UNICESUMAR (Av. Santa Mônica, 450 Jd Franca). Lembrando a todos que é véspera do aniversário de
Londrina, e a participação de todos e a entrega do livro é um presente e uma homenagem à nossa cidade,
é um presente para nós neste aniversário de 20 anos do Londrina Pazeando. Agradecemos a todos que se
empenharam alunos, pais, professores, escolas, que mesmo com todas as dificuldades neste ano de
pandemia ajudaram a entregarmos mais esta edição.
REGRAS E PROTOCOLO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA:
1. Cada aluno poderá ir ao evento com 1 (um) acompanhante, que poderá ser ou Pai, ou Mãe, ou
Responsável ou ainda pelo professor coordenador dos trabalhos e ou ainda pelo diretor(a)
2. Caso o aluno vá com seu familiar responsável, os professores coordenadores dos trabalhos estão
convidados para irem receber seu exemplar e representar sua Escola.
3. Todos deverão ir de máscaras
4. Não vamos abraçar ou dar as mãos, e manteremos distância
5. Faremos solenidade de entrega e um a um será chamado para ir à frente receber seu livro e tirar
sua foto com os organizadores.
6. Teremos álcool em gel na entrada
7. Sentaremos em cadeiras com espaçamento entre as pessoas
Realizaremos a 18° Noite de Autógrafos com os autores do livro impresso, na Livrarias Curitiba do Shopping
Catuai no ano que vem – 2021, em data a ser agendada conforme tenhamos liberação das autoridades de
saúde.
Entregaremos UM EXEMPLAR DO LIVRO + um Jogo Trilha da Paz versão impressa, para cada aluno e
o professor orientador de cada escola selecionada. Na Livrarias Curitiba (ano que vem) todos que
participarem da 18° noite de autógrafos, receberão um novo (outro) exemplar, e assim tiraremos as fotos
com os colegas, amigos e familiares neste outro evento.
Encontra-se na internet (www.londrinapazeando.org.br) a relação dos nomes das escolas e alunos
selecionados para compor o Livro Pazeando 2020 impresso.
Certos de estarmos colaborando para construção de uma cultura de paz e não-violência
em nossa cidade, agradecemos sua atenção,
Um abraço a todos, com desejo de paz.
Luis Claudio Galhardi
Londrina Pazeando 9.9996-1283 tim
Organização da 20ª Semana Municipal da Paz: Londrina Pazeando e COMPAZ Conselho Municipal
de Cultura de Paz de Londrina.
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A carta após ser lida foi arrumado alguns pontos e aprovada para envio para as escolas. Em seguida Luis Claudio
apresentou o checklist do evento na Unicesumar organizado para 50 pessoas no máximo. Assim caso o número
exceda deixaremos as pessoas na recepção para não ocuparem o auditório.

2- NEP Londrina – consideração sobre estratégias para levar o grupo a frente.
Luis Claudio apresentou E-mail enviado aos fundadores o NEP Londrin
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CONTERUDO DO E-MAIL
Londrina, 21 de novembro de 2020
Olá a todos parceiros do NEP
1° Reunião de Planejamento e Estruturação do NEP Londrina
DATA: 27 de novembro – SEXTA
HORA: 08:30 às 10:30 (2 horas)
LOCAL: https://meet.google.com/gds-esoj-vwj
➢
➢
➢

Carta de adesão e membros fundadores site http://londrinapazeando.org.br/neplondrina/
Vídeo de fundação do NEP https://www.youtube.com/watch?v=iqrYQrTwMUs
Envio em anexo Livro em PDF Aprender a Educar para Paz - autor Professor Dr Marcelo
Rezende Guimaraes (Curso em módulos com oficinas) que poderão ser utilizados para formação
de alunos da instituições de ensino superior.
➢ CURSOS DE EDUCAÇAO PARA PAZ realizados pelo Londrina Pazeando
http://www.siteantigolondrinapazeando.org.br/index.php/cursos
Área de atuação do NEP Londrina
EDUCAÇAO PARA PAZ
1- Pedagogia de Valores Humanos – ressignificar valores exemplo pandemia (valores individualista) X
valores coletivistas (solidário)
2- Pedagogia dos Direitos Humanos – Os bens materiais e imateriais da dignidade humana
3- Pedagogia da Conflitologia – mediação, diálogo, comunicação não-violenta – o conflito como elemento
pedagógico
4- Pedagogia da Ecoformação – meio ambiente, ambiente inteiro, ODS sustentabilidade, agenda 2030.
5- Pedagogia da Vivencia e Convivência – dinâmicas de grupo com ênfase na ludicidade, corporeidade,
sensibilidade, reflexões.
PAUTA DA REUNIÃO: Por favor, peço que pensem e tragam para a reunião o inicio destas
respostas.
1- O que sua instituição já faz em relação a Educação para a Paz ?
2- O que estão planejando virem a fazer dentro de sua instituição?
3- Como sua instituição pode contribuir com o NEP Londrina?
4- Qual poderia ser uma primeira “ação” do NEP Londrina?
5- Qual a periodicidade das reuniões de organização do NEP? Quinzenal, Mensal ou Bimensal?
6- O que acham de criarmos uma plataforma “Microsoft OneNote”
7- O que acham de um grupo de WhatsApp ( só para assuntos estritamente do NEP)
Um abraço, com desejo de Paz
Comitê organizador inicial
Luis Claudio Galhardi e Daniela Sikorski
Passamos para item 3 e seus desdobramentos e sublinhamos as decisões discutidas pelos conselheiros.
3- SELO arma não é brinquedo
3.1 ENTREGA do 10° Selo em 25/fev/2021 referente ao ano de 2020. *Esta data ainda depende da pandemia e
liberação do espaço público na Câmara Municipal.
3.2 APRIMORAR LEI - Agora a Prefeitura quer discutir uma reforma da Lei Municipal (necessitamos procurar nos
vereadores e ver qual deles (ou delas) inclusive mais de um para nos apoiar neste assunto. *vamos manter
contato com os novos vereadores e levantar apoios a manutenção da Lei e possíveis melhorias e aprimoramento
de comum acordo com a Camara +Prefeitura e COMPAZ.
3.3 CAMPANHA - Sempre lançamos na ACIL + Prefeitura + Câmara a campanha nas TVs e Rádio sempre no
final de abril de cada ano, *mas em 2021 vamos fazer isto em maio/2021 ou ainda mais para frente.
3.4 CJ MILTON GAVETI 8°Manifesto pela Paz e pelo Desarmamento Infantil em 09/outubro/2021. Ok
3.4 ENTREGA - Renovação do selo e entrega do 11° SELO na 3 semana de novembro ( conhecido com a 4°
Semana Municipal de Justiça Restaurativa) Ok
Passamos para o item 4- Última reunião e ou no 02/dezembro última (poderia ser um Círculo Virtual de
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celebração) O que acham? *Ficou decidido fazer o Círculo de Construção de Paz de Celebração e Virtual no dia
02/dezembro e dia 09 entrega do livro e o COMPAZ entre em férias de fim de ano.
Seguimos para o item 5- Reinício das reuniões em 2021 (dia 23 de janeiro temos o GDI – talvez na concha
acústica?). *Esta decisão é do GDI e tem o apoio do COMPAZ. O que eles decidirem nos apoiaremos.
Seguimos para o item 6- Nossas reuniões ano que vem (início de fevereiro 03/fev) Presencial e Hibridas ...uma
vez por mês convidar alguém de fora de Londrina por google meet. * Aprovamos retorno para dia 03/fevereiro e
em data mais próxima decidiremos o formato (ou os formatos das reuniões)
Chegamos no item 7. Mario Sergio Cortella em 25/setembro de 2021 * Luis Claudio relatou que está acertado com
Cortella para esta data. E finalmente ao último item 8- Outros assuntos, Neusa relatou que nossa adesão a URI –
Iniciativa das Religiões Unidas está em curso e em breve teremos uma resposta oficial. Assim sem mais nada a
tratar a reunião foi encerada e esta ata publicada na internet.
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