Ata477_16_junho_2021_compaz
No dia 16 de junho de 2021 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.

Estavam presentes à reunião:
1. Daniela Sikorski - Unicesumar
2. Luis Claudio Galhardi - Londrina Pazeando
3. Márcia Montanelli - Sinepe/NPR
4. Caroline Rocha Delmonico SMAS
5. Claudines Perozin SMAS
6. Fernanda Serenário - Sec. Políticas para as Mulheres
7. Carla Fernanda Paiva Cordeiro SME
8. Charleston Luiz da Silva, representando a Sec. Mun. de Cultura de Londrina
9. Luiz Fernando Figueiredo Federação Espírita Pr
10. Rogério Caetano da Silva Federação Espírita Pr
11. Leozita Baggio Vieira colaboradora BPW Londrina
12. Karine Gerber de Azevedo - SEMA (Sec Ambiente)
13. Leonizia L.P. Mattos- Aventureiros do Amanhecer
14. Silvia Liberatore - CONRERP2 - SP/PR
15. Gustavo Marconi Escoteiros do Ar
16. Maria Aparecida Prandini Pereira Nó do Poder Rosa
17. Neusa Napo Pequena Missão
PAUTA:
1-) Comissão do Regimento do COMPAZ Rejane/Fernanda/Caroline andamento
http://londrinapazeando.org.br/regimento/
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2-) Solicitação de Manifestação Movimento Popular Anticorrupção Por Amor A Londrina
(Retorno Luis e Silvia)
3-) Evento 25 julho - Dia Internacional da Bandeira - parceria com a Cidade de Campinas
(comissão Luis/Charleston/Silvia/Luiz Fernando)
4-) Curso Virtual Educar para Paz (Dani e Michelle)
5-) De 18 a 25 setembro 21° Semana Municipal da Paz
6-) Realizar o nosso 13° Abraço no Lago – Virtual
7-) Lançamento da 19° Edição do Livro Pazeando (ajuda p/conseguir redações)
8-) Dia da Criança (12) evento em 09/outubro
9-) SELO Arma Não é Brinquedo em 18 novembro
10-) Quarta Semana Municipal da Justiça Restaurativa
11-) Evento da URI (Neusa Napo)
12-) Outros assuntos
No início da reunião Luis Claudio disse que a pauta era extensa e que não traríamos de todos
os pontos, mas todos forma apresentados e pautados pois são as ações planejadas até o fim do
ano que vamos ajustando a execução e como conforme as restrições da pandemia permitirem.
Vamos tratando dos eventos mais próximos sem perder a visão do ano.
1-) Comissão do Regimento do COMPAZ Rejane/Fernanda/Caroline andamento
http://londrinapazeando.org.br/regimento/ a conselheira Fernanda disse que iniciaram o estudo
para atualizar e aprimorar o regimento. Primeiro se conheceram, e ai partiram para proposta de
trabalho. Ele perguntou na reunião se os conselheiros presentes tinham alguma sugestão para
alterações. Luis Claudio sugeriu aumentar o número de diretores do COMPAZ que atualmente
são 4 pessoas presidente, vice-presidente, 1° secretário e 2° secretário. Mas poderíamos ter
mais duas outras pessoas e funções. Fernanda disse achar interessante discriminar as
atribuições de cada função, que no regimento atual não tem. Uma das funções seria para quando
algum membro começar a faltar, entrar em contato e perguntar se precisa de algum apoio e o
estimulando a voltar a participar. A comissão vai fazer uma primeira proposta, passar no
WhatsApp do COMPAZ, todos leem e se tiver sugestões fazem, e em um dia agendado
aprovamos em plenária.
2-) Solicitação de Manifestação Movimento Popular Anticorrupção Por Amor A Londrina (Retorno
Luis e Silvia). Silvia esteve na 90ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Transparência e
Controle Social de Londrina, a realizar-se no dia 07 de Junho de 2021, as 19h Considerando as
Medidas de Contenção à pandemia do covid19 a 90ª Reunião Ordinária foi realizada de forma
híbrida: presencial no Auditório da Prefeitura de Londrina, Av. duque de Caxias, nº 635, 2º Andar
– Jd. Mazzei e virtual por WebConferência através do link abaixo:
https://webconf.londrina.pr.gov.br/b/fra-rzz-h3v . Segundo a Silvia a reunião de estendeu até 23
horas. Ela representou o COMPAZ e apresentou o nosso Programa Mídia de Paz para o grupo
de pessoas presentes. O Auber Silva Pereira presidente do conselho transparência agradeceu
muito o nosso parecer sobre as microcâmeras, e um agradecimento especial ao conselheiro do
COMPAZ Rogério Caetano da Silva, representante da Federação Espírita Pr, e que é um
Delegado da Polícia Federal aposentado, contribuindo muito para o andamento do desejo de
implementar esta solicitação ao município de passar a utilizarem as microcâmeras. Luis Claudio,
antes dessa reunião do conselho do dia 07 de junho, conversou durante uma hora, com o Auber
Silva Pereira relatando (conforme já conta em nossa ata anterior) sobre a presença do Fernando
Alfradique do Movimento Popular Anticorrupção Por Amor a Londrina, na reunião do COMPAZ.
3-) Evento 25 julho - Dia Internacional da Bandeira - parceria com a Cidade de Campinas
(comissão Luis/Charleston/Silvia/Luiz Fernando) A comissão se reuniu e já definiu as atividades
do dia http://londrinapazeando.org.br/dia-internacional-da-bandeira-da-paz/
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DATA: 25 de julho de 2021- DOMINGO
HORA: 10 às 11 horas
EVENTO: Dia Internacional da Bandeira da Paz e da 3° Mostra Cultural Bandeira da Paz
TRANSMITIDO pelo You Tube ao vivo Canal Mídia de Paz https://www.youtube.com/watch?v=SznyJfzVSxs
www.bandeiradapaz.org

▪
Promover a Paz pessoal, social e
planetária através da Arte, essa é a nossa
missão.
▪
Incentivar, valorizar, compartilhar,
inspirar e aprimorar: sempre!!!
▪
Bandeira da Paz criada por Nicholas
Roerich: “Onde há Cultura há paz, onde há
paz, há Cultura”
▪
25 de julho, Dia Internacional da
Bandeira da Paz, dia da Mostra Cultural
Bandeira da Paz.
*Conheça o Instituto Roerich da Paz e
Cultura do Brasil https://roerich.org.br/
saiba mais sobre as ações deles e sobre
a origem da Bandeira da Paz.
PROGRAMAÇÃO DO DIA
▪
10:00h Abertura (Luis Galhardi no
Studio e Charleston no Totem da Paz no
Igapo 5”
▪
10:05h Apresentação das Músicas
1-) Londrina Pazeando e 2-) 20 anos
Pazeando 5”
▪
10:10h Sobre a História do Dia
Internacional da Bandeira ( Silvia
Liberatore) 10”
▪
10:20h Coral Unicanto – Arrastão
10”
▪
10:30h Ryukyu Koku Matsuri
Daiko Filial Londrina (Athos Ishikawa) 10”
▪
10:40h Jogral do Clube dos
Aventureiros 10”
▪
10:50h Quizomba: o samba e
outros batuques (Luiza Braga) 10”
11:00h Campinas – Organizador da 3°
Mostra Cultural – Bandeira da Paz (Lino) 10”
▪

11:10h Cia Flamenca Ana Paula Minari Dança e música Flamenca10”

▪

11:20h Encerramento

4-) Curso Virtual Educar para Paz (Dani e Michelle). Luis Claudio falou para os conselheiros que
estão chegando ao COMPAZ sobre vários assuntos em curso, afim de atualiza-los uma vez que
temos diversas ações em curso. Como a Dani se assentou a Michelle não veio, falou sobre o
curso convidando todos que querem compreender a parte teórica do que é Educar para Paz, que
façam o 1° Curso Virtual Aprender a Educar para a Paz http://londrinapazeando.org.br/curso-virtualaprender-a-educar-para-a-paz/ uma vez que apesar de estarmos na 8° aula, estamos no You Tube
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assim sempre disponível, com possibilidade de iniciar da aula um. Como também estamos
automatizando, a produção de certificados, assim todos poderão fazer todas as aulas,
preenchendo a lista de presença e respondendo às perguntas obter seus certificados. Aproveitou
para começarem inclusive na próxima aula quando da Dra Juiza Claudia Catafesta vai dar a aula.

Luis Claudio também falou do NEU Londrina
http://londrinapazeando.org.br/neplondrina/
EDUCAÇAO PARA PAZ (*Nei Salles)
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.
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Item 5-) De 18 a 25 setembro 21° Semana Municipal da Paz. É intensão realizarmos o na semana
da paz os eventos Mídia de Paz, o Abraço Virtual no Lago, e talvez a publicação do Livro
Pazeando 2021, dependendo das entregas dos textos e desenhos dos alunos, que ainda esta
acontecendo.
6-) Realizar o nosso 13° Abraço no Lago – Virtual. Vamos montar uma comissão para iniciar a
organização deste evento, com as pessoas que participaram em 2020.
http://londrinapazeando.org.br/abraco-no-lago/
Abraço no Lago 2021 virtual também
Londrina Pazeando sempre inovando em 2020 no vigésimo ano de sua história, pudemos convidar
amigos de outras Cidades, Estados e Países para virem a Londrina Abraçar o Lago pela Paz. Tudo
de forma bem segura em função da pandemia … mas é claro com MUITO AMOR e desejo de Paz.
Realizamos em Londrina o 12° Abraço no Lago pela Paz – VIRTUAL e o sucesso foi tanto que vamos
incorporar no abraço pela paz “a parte virtual” também em 2021. Você poderá ir e também colocar
seu AVATAR antes de sair de casa. E para quem é de fora de Londrina uma chance de finalmente
de participar junto com a gente.13° Abraço no Lago pela Paz, e também VIRTUAL com LIVE e
convidados daqui e de fora !!!!
Utilizando a PLATAFORMA Manif.app que não precisa ser instalada no celular, mas é livre para
utilização na internet podemos fazer isto com segurança para este momento e com muito amor.
Todas as pessoas PODEM “manifestar sua paz” livremente. Também as pessoas que pertençam a
um grupo em uma empresa, no governo, nas associações, nos sindicatos e outros segmentos.
É simples você entra no link https://bit.ly/3ffLpfe
No espaço Slogam “escreve” sua frase/mensagem. Pode colocar seu nome, e se quiser do seu
grupo, ou empresa etc. No botão “manifestar” clica e pronto aparece seu avatar na tela. Ai com o
mouse ( ou o dedo) conforme celular ou computador e movimenta o avatar para o “ponto” que quer
localizado no MAPA

7-) Lançamento da 19° Edição do Livro Pazeando (ajuda p/conseguir redações)
http://londrinapazeando.org.br/livro-londrina-pazeando/
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Cidadão: Inscrições para o Livro Londrina Pazeando 2021 encerram dia 30
Podem participar alunos, pais e professores de escolas municipais, estaduais e particulares,
além de estudantes universitários
As escolas municipais, estaduais e particulares e estudantes universitários têm até o dia 30 deste
mês para fazer a inscrição no Livro Londrina Pazeando 2021. A publicação segue os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, propostos pela Organização das Nações Unidas
(ONU). O objetivo é provocar reflexões sobre a importância da construção da cultura de paz,
além de promover ações que possam contribuir para o estabelecimento da não-violência na
sociedade, construindo uma nova geração de cidadãos pacifistas. (veja mais no blog da
Prefeitura https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=101079 )
Luis Claudio pediu ajuda aos conselheiros para estimular pais e alunos a solicitarem em suas
escolas que enviem suas redações e desenhos para comissão organizadoras do livro.
Assim sem mais tempo terminamos por hoje as discussões os itens
8-) Dia da Criança (12) evento em 09/outubro
9-) SELO Arma Não é Brinquedo em 18 novembro
10-) Quarta Semana Municipal da Justiça Restaurativa
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11-) Evento da URI (Neusa Napo)
12-) Outros assuntos
Ficaram para próxima reunião que será em 14 julho uma vez que daqui a 15 dias teremos a
nossa convidada Adevani Rotter. Assim esta ata foi organizada e será publicada na internet.
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