Ata480_28_julho_2021_compaz
No dia 28 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.
PAUTA:
1-) Avaliação do Evento 25 julho - Dia Internacional da Bandeira - parceria com a Cidade de
Campinas (comissão Luis/Charleston/Silvia/Luiz Fernando)
2-) Avaliação Campanha para divulgar curso da Justiça Restaurativa – 2.1-) Instituo Mundo
Melhor & 2.2-) Curso do Circulos em Movimentos convite Leoberto Brancher
3-) Avaliação Campanha no Vakinha para recolocar o Dado da Paz & Reinauguração do Dado
da Paz **
4-) Informe sobre término do Regimento Interno (Fernanda)
5-) Informe sobre Publicação no Diário do Municipio dos Conselheiros Eleito em maio (Carla
Cordeiro)
6-) Realizar o nosso 13° Abraço no Lago - Virtual (Luis/Cidinha/Silvia/Dani) **
7-) Mídia de Paz ( Silvia & Andrea Monclar) **
8-) Lançamento da 19° Edição do Livro Pazeando.
9-) Dia da Criança (12/outubro) evento (Cidinha/Luis – Visitar Tordoro)
10-) Eventos da URI (Neusa Napo)
11-) Outros assuntos (Visitar em agosto a Camara Municipal - Negociar entrega do Selo Arma
Não é Brinquedo em 18/nov)
**21° Semana Municipal da Paz de Londrina e Região

Estavam presentes à reunião:
1. Daniela Sikorski - Unicesumar
1

2. Luis Claudio Galhardi - Londrina Pazeando
3. Márcia Montanelli - Sinepe/NPR
4. Fernanda Serenário - Sec. Políticas para as Mulheres
5. Carla Fernanda Paiva Cordeiro SME
6. Charleston Luiz da Silva, representando a Sec. Mun. de Cultura de Londrina
7. Luiz Fernando Figueiredo Federação Espírita Pr
8. Rogério Caetano da Silva Federação Espírita Pr
9. Karine Gerber de Azevedo - SEMA ( Sec Ambiente )
10. Geder Harami representando a Secretaria de Saúde
11. Silvia Liberatore - CONRERP2 - SP/PR
12. Gustavo Marconi Escoteiros do Ar
13. Maria Aparecida Prandini Pereira Nó do Poder Rosa
14. Neusa Napo Pequena Missão
15. Valquiria Clavijo Baer - A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
16. Leonizia Mattos - Clube Aventureiro do Amanhecer
Iniciamos com item 1-) Avaliação do Evento 25 julho - Dia Internacional da Bandeira - parceria
com a Cidade de Campinas (comissão Luis/Charleston/Silvia/Luiz Fernando) Fernando achou
que o evento transcorreu muito bem. O cálculo do tempo foi cumprido, apesar de que a sensação
de que passou muito rápido. A média de pessoas presentes no chat foi de 30 pessoas, mas até
agora mais de 260 visualizações ocorreram, que é um número grande de participantes para este
evento. https://www.youtube.com/watch?v=SznyJfzVSxs
2-) Avaliação Campanha para divulgar curso da Justiça Restaurativa
2.1-) Instituo Mundo Melhor
http://londrinapazeando.org.br/instituto-mundo-melhor-assina-convenio-com-cejusc-londrina/

2.2-) Curso do Circulos em Movimentos convite Leoberto Brancher
http://londrinapazeando.org.br/construindo-comunidades-escolares-restaurativas/

Quando iniciamos a divulgação do curso de 2 horas de justiça restaurativa pelo instituto mundo
maior, surgiu o curso de 20 e 40 horas do Circulos em Movimento. Assim aumentamos a nossa
oferta de curso em JR. Vamos postando no Facebook e outras redes as 3 opções. Sobre o
Círculo em Movimento propusemos para o pessoal do RS fazermos uma parceria entre o Projeto
Círculos em Movimento e Londrina via: SME Secretaria Municipal de Londrina, COMPAZ
Conselho Municipal de Cultura de Paz, PAZEANDO OSC Organização da Sociedade Civil e NEP
Londrina – Núcleo de Estudo para Paz. Os certificados serão emitidos com as nossas logos junto
com o Circulo em Movimento. Não há diferença no conteúdo e na participação nas aulas, o que
diferencia é que queremos fortalecer a nossa rede restaurativa na cidade de Londrina,
estreitando contato com as pessoas de Londrina que estiverem fazendo o curso com a gente.
3-) Avaliação Campanha no Vakinha para recolocar o Dado da Paz & Reinauguração do Dado
da Paz. Luis Claudio mostrou os orçamentos da serralheria (R$ 2.000,00) e dos adesivos (R$
570,00) . Como uma prevenção estamos refazendo a “estrutura” para o dado encontrado, que já
está na serralheria, e também temos que trocar os adesivos que foram danificados. Assim a
vakinha está em curso e ainda desejamos receber recursos da comunidade. Até hoje 16 pessoas
ajudaram. Em breve o dado será recolocado no local e adesivado, mas o Evento Reinauguração
do dado será na abertura de 21° Semana da Paz que acontecerá no dia 18 de setembro, sábado
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de manhã ás 10 horas. Daniela deu a ideia para fazermos um “post virtual”. Ou seja, fazemos
uma foto do Dado da Paz no memorial Totem da Paz e a pessoa entra e pode colocar uma foto
dela ( foto de rosto) e um sistema gera uma imagem ( foto) para ele publicar estive no Totem da
Paz, e o mesmo sistema envia esta foto para nosso Fliker e ou Facebook e assim teremos um
álbum com centenas e ou milhares de fotos do Dado da Paz no Totem da Paz. Vamos atrás para
ver quem poderá fazer este “programa/sistema” para gente.
http://londrinapazeando.org.br/atraves-da-reportagem-da-rictv-o-dado-da-paz-do-pazeando-foi-encontrado/

4-) Informe sobre término do Regimento Interno. A Fernanda terminou o regimento e passou
no WhatsApp do grupo de COMPAZ, durante a reunião e disse que já podemos postar no site
do COMPAZ, o que Luis Claudio vai providenciar http://londrinapazeando.org.br/regimento/
Prefeitura: site oficial do COMPAZ https://portal.londrina.pr.gov.br/composicao-cons-cultura-paz
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5-) Informe sobre Publicação no Diário do
Municipio dos Conselheiros Eleito em maio. A
Carla Cordeiro disse que está em andamento o
processo de publicação e nos próximos dias
deve acontecer. Ela também vai ver com o
Gabinete do Prefeito como está o protocolo de
cerimonias para a posse dos conselheiros
eleito, e trará para o nosso grupo em breve. Luis
Claudio solicitou para que a Secretaria
Municipal de Educação atualizar no site da
Prefeitura o Regimento, a Lista de Conselheiros
6-) Realizar o nosso 13° Abraço no Lago Virtual (Luis/Cidinha/Silvia/Dani) ** Luis Claudio
relatou que a comissão se reuniu e que, como
já decidimos em outra reunião, não faremos o
abraço presencial, mas só o virtual. A Promidia
está fazendo o vídeo deste ano para
colocarmos nas Redes Sociais e Luis fez um
post para enviar junto com o link de como as
pessoas podem participar ( data/ horário e
criação do avatar) http://londrinapazeando.org.br/abracono-lago-2021-virtual/

7-) Mídia de Paz ( Silvia & Andrea Monclar)
Andrea e outros jornalista do Mídia de Paz estão
organizado 14º Fórum de Educação para Paz
MÍDIA DE PAZ que será em 21/setembro de 2021- Terça durante a 21° Semana Municipal da
Paz de Londrina e região. Já fizemos Fake News (2019) Negacionismos (2020). O Fórum
Desenvolve Londrina está trabalhando o tema “Pertencimento como indutor de ações de
engajamento do londrinense”. Trouxemos a Adevani Rotter que faz palestra para o COMPAZ
https://www.youtube.com/watch?v=eBLUAfM7Iuw&t=4s .Ela trouxe uma pesquisa muito interessante que fala
sobre “confiança” das pessoas. Todos estes elementos estão sendo levado em conta para
tirarmos nosso tema deste ano.
8-) Lançamento da 19° Edição do Livro Pazeando. Carla Cordeiro propôs que o lançamento seja
realizado no Evento Londrina Mais que acontecerá de 25 até 29 outubro. Ai no início do mês de
novembro, no dia 03 uma quarta feira ás 10 horas faremos a entrega do livro impresso no
Estacionamento Unicesumar, ou até lá se o protocolo permitir no auditório da Unicesumar. Luis
Claudio fará o ofício solicitando parceria para instituição.
9-) Dia da Criança (12/outubro) Evento (Cidinha/Luis/Neusa vão hoje à tarde visitar o Major
Tordoro. E após a visita vão colocar nesta ata o resultado do que ficar acordado com a PM.
REALIZADA A TARDE - 8º Manifesto Pela Paz e Pelo Desarmamento Infantil - Luis Claudio
do Pazeando, Cidinha e Neusa do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz e o Paulão
da Associação de Moradores do Cj Milton Gaveti, estiveram fazendo em visita ao Major Tordoro
e o Capitão Luiz da 4° Companhia da Polícia Militar, onde, e como sempre fomos muito bem
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recebidos e acolhido por eles, para planejarmos juntos um evento na semana que antecede (de
4 a 8) o dia da criança em 12 outubro. Vamos fazer uma campanha de entrega de armas de
brinquedos e a posterior destruição destes “brinquedos” pelos Policiais Militares junto com o
COMPAZ, como um ato pedagógico.

10-) Eventos da URI (Neusa Napo) Nada a relatar.
11-) Outros assuntos (Visitar em agosto a Camara Municipal - Negociar entrega do Selo Arma
Não é Brinquedo em 18/nov) Luis Claudio vai marcar com o Presidente da Camara para
agendar a entrega do Selo Arma Não é Brinquedo este ano, em novembro.
Assim sem mais nada a tratar a ata foi escrita e postada na internet.
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