Ata479_14_julho_2021_compaz
No dia 14 de julho 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. Luis Claudio Galhardi - Londrina Pazeando
2. Márcia Montanelli - Sinepe/NPR
3. Leonizia Mattos - Clube Aventureiro do Amanhecer
4. Fernanda Serenário - Sec. Políticas para as Mulheres
5. Samanta Vieira - UEL
6. Charleston Luiz da Silva, representando a Sec. Mun. de Cultura de Londrina
7. Luiz Fernando Figueiredo Federação Espírita Pr
8. Karine Gerber de Azevedo - SEMA (Sec Ambiente)
9. Geder Harami representando a Secretaria de Saúde
10. Silvia Liberatore - CONRERP2 - SP/PR
11. Gustavo Marconi Escoteiros do Ar
12. Maria Aparecida Prandini Pereira Nó do Poder Rosa
13. Neusa Napo Pequena Missão
14. Valquiria Clavijo Baer - A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
15. Claudines Schincariol Perozin
PAUTA:
1-) Comissão do Regimento do COMPAZ Rejane/Fernanda/Caroline andamento (*LEIAM
PARA FACILITAR A APROVAÇÃO*)
2-) Evento 25 julho - Dia Internacional da Bandeira - parceria com a Cidade de Campinas
(comissão Luis/Charleston/Silvia/Luiz Fernando)
3-) Campanha para divulgar curso da Justiça Restaurativa
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4-) Campanha no Vakinha para recolocar o Dada da Paz
5-) Realizar o nosso 13° Abraço no Lago - Virtual (Luis/Cidinha/Silvia/Dani)
6-) Lançamento da 19° Edição do Livro Pazeando (relato)
7-) Dia da Criança (12) evento em 09/outubro (Cidinha/Luis – Visitar Tordoro)
8-) Evento da URI (Neusa Napo)
9-) Outros assuntos
Luis Claudio pediu que todos falassem seus nomes e qual instituição representam, e dando as
boas-vindas a todos e todas. Iniciou dizendo que nem todos os itens da pauta serão tratados
pela questão do tempo da reunião, mas são colocados em ordem de prioridade, uma vez vamos
tratando dos eventos mais próximos sem perder a perspectiva do nosso planejamento a longo
prazo. E também vamos nos ajustando aos eventos que não previstos ocorrem, como por
exemplo roubarem o Dado da Paz do Igapó.
Iniciamos 1-) Comissão do Regimento do COMPAZ Rejane/Fernanda/Caroline (*leiam para
facilitar a aprovação*). A Fernanda presente a reunião foi conduzindo a discussão, uma vez que
como membro da comissão foi junto com a Rejane e Caroline que estudou o assunto. Assim
fomos artigo por artigo, lendo, vendo as observações e ponderações. A Fernanda foi anotando
no seu próprio Word e deixando corrigido, arrumado e reescrito o necessário. Assim aprovamos
as atualizações ao REGIMENTO DO COMPAZ. Ela fara um última revisão e formatação e
passará para o secretario Luis Claudio que vai publicar no site do COMPAZ no espaço reservado
ao conselho dentro do site do Londrina Pazeando, e passar para a SME afim de atualizar na
página da Prefeitura.
Passamos para o tem 2-) Evento 25 julho - Dia Internacional da Bandeira - parceria com a Cidade
de Campinas (comissão Luis/Charleston/Silvia/Luiz Fernando). Todos os grupos culturais que
vão participar estão bem ciente da importância de convidar sue membro para o EVENTO AO
VIVO afim de comentarem no chat conforme o vento se desenrola. Também pedimos a todos os
conselheiros que participarem e divulguem o evento através do post + link com programão
detalhada. http://londrinapazeando.org.br/3-mostra-cultural-bandeira-da-paz-2021/ . Fora a comissão
organizadora foi criada uma subcomissão para divulgar o evento para imprensa de Londrina.
Silvia e Valquiria vão contar cada representante dos grupos que vão se apresentar e colher
informações para um release geral e release de cada grupo Artísitico e divulgar para impressa
além de passar para os conselheiros divulgarem para suas redes sociais. A sugestão que esta
comissão de divulgação se estenda a outros eventos futuros que faremos. Fique uma Comissão
Permanente de Divulgação do COMPAZ. Luis Claudio vai passar para elas os whats de nossos
convidados para este contato.
Passamos para o item 3-) Campanha para divulgar curso da Justiça Restaurativa
Transcrito do site http://londrinapazeando.org.br/instituto-mundo-melhor-assina-convenio-com-cejusclondrina/
Instituto Mundo Melhor assina convênio com CEJUSC
Mais de 150 Cursos on-line gratuitos para Londrina e Região
Um convênio assinado entre o CEJUSC Londrina com o Instituto Mundo Melhor, que oportunizará a
realização de mais de 150 cursos online gratuitos, com certificação, pelos usuários de qualquer Serviço ou
Entidade da rede intersetorial, Varas judiciárias e Juizados Especiais de Londrina e região, e se estenderá
para os gestores e trabalhadores das OSC Organizações da Sociedade Civil (ONGs) do 3° Setor.
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Veja no site do Instituto Mundo Melhor http://www.institutomm.com.br/cursos/ *** Tem um catálogo com
todos os cursos neste site. Não é possível se cadastrar pelo site. Para você fazer um ou mais curso fale
com uma de nossas administradoras CEJUSC -Bruna, Maria Carolina, COMPAZ/Pazeando Silvia e SME
Carla, Luciani e Andrea. [Os fones e nomes completos estão abaixo]
INCRIÇÕES ABERTAS CEJUSC LONDRINA
Os contatos podem ser realizados no telefone/WhatsApp (43) 92001-1614 para começarem a usufruir desta
parceria!
TODAS AS OSCs poderão ter um responsável e cadastrar seus colaboradores e atendidos. Fale com a
Equipe do CEJUSC
Claudia Catafesta – Juíza Coordenadora do CEJUSC Londrina
Bruna Nishimoto Santi – Assessora
Maria Carolina R. A. Macedo e Neto – Assessora
Veja Folder da Parceria CEJUSC-Londrina e (site)
Veja Catálogo dos Cursos- (site)
VOCÊ SABE O QUE É JUSTIÇA RESTAURATIVA? (2 horas)
A ONG Londrina Pazeando, que é um dos membros fundadores do NÚCLEO DO 3° SETOR DE LONDRINA
dentro do Programa Empreender na ACIL Associação Comercial ld, vê uma grande oportunidade de
qualificar ainda mais os gestores e trabalhadores organizações sociais com este importante convênio e
tantos cursos. Luis Claudio está empolgado com a oportunidade e diz “vamos divulgar o muito o Curso
Introdução a Justiça Restaurativa. Todos que trabalham em OSC (ONGs) devem conhecer está
metodologia, que para alguns é uma filosofia de vida também, pois contribui em muito para lidar e fazer a
gestão de conflitos, e assim ajudar na Construção de uma Cultura de Paz.”
INSCRIÇÕES FAZER CURSO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA NA PLATAFOMA
O LONDRINA PAZEANDO, o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz e a SME Secretaria Municipal
de Educação também estão colaborando nas inscrições para o Curso de Introdução à Justiça Restaurativa.
1-) COMPAZ A Conselheira Silvia Liberatore poderá ajuda-lo nesta inscrição WhatsApp 9.9915-9339
2-) SME as Professoras Luciani Cristina Coutinho Louza, Carla Fernanda Paiva Cordeiro e Andrea Santos
de Souza Militão pelo telefona da Secretaria FONE 3375-0113
ENTREGAREMOS GRATUITAMENTE UMA CARTILHA IMPRESSA
As primeiras 1.000 pessoas que fizerem o curso poderão receber uma cartilha impressa, além da cartilha
que o curso virtual que a plataforma já oferece. É só combinar (fone 3375-0113) com as Professoras e ir lá
pegar na SME Secretaria Municipal de Educação com o certificado impresso (e ou virtual), mais um
documento de identidade ( RG/CPF ou CNH) e receber gratuitamente a sua cartilha impressa.
Londrina é muito inovadora, nós temos a Lei Municipal nº 12.467, de 6 de dezembro de 2016 que cria o
Programa Municipal de Práticas Restaurativas nas Escolas Municipais. Esta Lei está estruturada dentro da
Secretaria Municipal de Educação de Londrina através do Programa V.ID.A cujo nome significa Valores;
Inclusão, Desenvolvimento Humano e Afetividade e garante acolhimento a alunos da rede municipal. “Hoje
com mais de 40.000 alunos apreendendo a dialogar e falar de seus sentimentos, imagina como em uma
geração isto se repercutirá nos novos cidadãos da nossa amada cidade” complementa Galhardi
*veja mais sobre as Práticas Restaurativas em Londrina
https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=91145
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Passamos para o item 4-) Campanha no Vakinha para recolocar o Dada da Paz
POSTADO 08/julho/2021 link da vakinha https://www.vakinha.com.br/r/2226728/2035986
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A OSC Londrina Pazeando necessita de R$ 4.000,00 para recolocar o Dado da Paz, que é parte
no Memorial Totem da Paz no Lago Igapó (na academia ao ar livre Av Higienópolis com Rua
Bento Munhoz da Rocha Neto) inaugurado em agosto de 2019 é ponto turístico da cidade e
representa os 21 anos de trabalho do Movimento pela Paz e Não-Violência. Além de ser um Jogo
Chamado Trilha da Paz que tem uma versão impressa em Gráfica e uma versão para jogar online. O Dado da Paz foi roubado em 24 junho de 2021, conforme boletim de ocorrência. VEJA O
VÍDEO DA INAUGURAÇÃO no https://www.youtube.com/watch?v=Ex6GrGvi3vg&t=3sn

Reportagem TV Tarobá Vakinha virtual, ONG pede ajuda para recolocar Dado da Paz
https://www.youtube.com/watch?v=bPjJoAJpLOc&t=1s
Reportagem da RICTV Dado da paz é furtado de academia ao ar livre em pleno Lago Igapó
https://www.youtube.com/watch?v=-V5AQalM9QU&t=4s
Foi pedido para que além de colaborarem com recursos financeiros os conselheiros divulguem
bastante a vakinha nas redes sociais. O Totem da Paz é um ponto turístico muito importante para
cidade e para o Movimento Pela Paz e Não-Violência, mas ainda é pouco conhecido. Um pouco
pela Pandemia e porque ainda precisa ser mais divulgado na cidade. Os guarda-chuvas
instalado mais recentemente estão muito mais conhecidos. São guarda-chuvas coloridos em
cima de uma das pontes do Lago. Assim com o roubo do Dado da Paz, já tivemos 2 TVs fazendo
reportagens, que não fizeram na inauguração onde fizemos uma grande mobilização com alunos
e autoridades. Uma estratégia é ligar o passeio para visitar os gurada-chuvas ao Totem da Paz
e aos Letreiros Eu Amo Londrina.
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O LAGO IGAPO EM LONDRINA É NOSSO CARTÃO POSTAL.
Em uma das passarelas de madeira agora foram colocados cerca de 50 guarda-chuvas coloridos.
A iniciativa tem objetivo de “criar mais pontos turísticos” na cidade.
Em foto aérea é possível visualizar as 2 rotatórias da Av Airton Sena uma com a rua Bento Munhoz
da Rocha Neto e outra com a rua Joaquim de Matos Barreto, “os jardins de flores” que desenham
uma linda harmonia.
No mesmo lago, na outra ponta, continuando a Bento Munhoz da Rocha Neto já na esquina com a
Av Higienópolis chegamos no Totem da Paz, onde encontramos a Trilha da Paz, um jogo
pedagógico de Educação para Cultura de Paz http://londrinapazeando.org.br/jogos/ colocado pelo
Londrina Pazeando e o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz.

Assim dado ao adiantado da hora, os outros itens de pauta serão conversados na próxima
reunião, mas nossas trocas de informações e trabalho continua por fone e WhatsApp. Esta ata
foi produzida e será publicada na internet.
5-) Realizar o nosso 13° Abraço no Lago - Virtual (Luis/Cidinha/Silvia/Dani)
6-) Lançamento da 19° Edição do Livro Pazeando (relato)
7-) Dia da Criança (12) evento em 09/outubro (Cidinha/Luis – Visitar Tordoro)
8-) Evento da URI (Neusa Napo)
9-) Outros assuntos
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