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Ata481_11_agosto_2021_compaz  

No dia 11 de agosto 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. Fernanda Serenário - Sec. Políticas para as Mulheres 

4. Samanta Vieira - UEL 

5. Carla Fernanda Paiva Cordeiro SME 

6. Luiz Fernando Figueiredo Federação Espírita Pr 

7. Geder Harami representando a Secretaria de Saúde 

8. Gustavo Marconi  Escoteiros do Ar 

9. Maria Aparecida Prandini Pereira Nó do Poder Rosa  

10. Neusa Napo Pequena Missão 
11. Caroline Rocha Delmonico - suplente da SMAS 

12. Ercília Franco dos Santos Rotary Club  
 
PAUTA: 

1-) Curso do Círculos em Movimentos  convite Leoberto Brancher (23/agosto) 

http://londrinapazeando.org.br/construindo-comunidades-escolares-restaurativas/ (todos) 

2-) Rifa do SICREDI - Projeto Revitalizar o Totem da Paz (Cidinha/Luis) 

3-) Informe sobre Publicação no Diário do Municipio dos Conselheiros Eleito em maio (Carla 

Cordeiro) 

http://londrinapazeando.org.br/construindo-comunidades-escolares-restaurativas/
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4-) Realizar o nosso 13° Abraço no Lago - Virtual (Luis/Cidinha/Silvia/Dani)  

Produção do Vídeo Promídia + Post + 19/manhã Plataforma Manif + Living Peace 19/set a 

tarde http://londrinapazeando.org.br/abraco-no-lago-2021-virtual/  

5-) Mídia de Paz (Silvia & Andrea Monclar)  

6-) Relançamento do Dado da Paz no Totem da Paz em 18/set  SÁBADO às 10 horas & 15/set 

Lançamento da Marcha Latino-Americana pela Não-Violência Multiétnica e Pluricultural 
http://londrinapazeando.org.br/marcha-latino-americana-pela-nao-violencia-2021/  

7-) Lançamento da 19° Edição do Livro Pazeando será no Londrina Mais 25 até 29 outubro. 

Entrega no Estacionamento/Auditório Unicesumar em 03/nov  

8-) Dia da Criança -12/outubro- Evento (Relato: Visita à PM/ Major Tordoro e Capitão Luiz)  

9-) Outros assuntos (Visitar em agosto a Camara Municipal - Negociar entrega do Selo Arma 

Não é Brinquedo em 18/nov) 

10-) Consulta aos conselheiros sobre voltar presencial !? 

 

Iniciamos a reunião com o item 1-) Curso do Circulos em Movimentos  convite Leoberto Brancher 

(23/agosto) http://londrinapazeando.org.br/construindo-comunidades-escolares-restaurativas/ Luis Claudio 

pediu a todos os conselheiros façam o Curso e convidem suas Redes Sociais para se 

inscreverem. Queremos como meta que Londrina seja a cidade do Brasil que mais tenha aluno 

inscrito. No site acima estão todas as informações para a inscrição os vídeos com 

Leoberto/Claudia/Luis e Carla convidando. O link da aula inaugural gravada no You Tube e os 

Posts.  

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. 

Texto para utilizar no WhatsApp é este 

CURSO 100% ON-LINE 100% GRATUITO 

CONSTRUINDO COMUNIDADES ESCOLARES RESTAURATIVAS 

    Uma parceria entre o Projeto Círculos em Movimento e a Rede Restaurativa de Londrina 

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. 

     Veja vídeo de 3” convite Especial Juiz Leoberto https://www.youtube.com/watch?v=j67ntRYrhAY   

     Veja mais detalhes, link da aula inaugural e outras informações  

http://londrinapazeando.org.br/construindo-comunidades-escolares-restaurativas/   

     Direto para a Inscrição https://doity.com.br/cem-londrina  

 

Estas informações de vem ser postadas nas redes sociais com esta imagem (Post)  

http://londrinapazeando.org.br/abraco-no-lago-2021-virtual/
http://londrinapazeando.org.br/marcha-latino-americana-pela-nao-violencia-2021/
http://londrinapazeando.org.br/construindo-comunidades-escolares-restaurativas/
https://www.youtube.com/watch?v=j67ntRYrhAY
http://londrinapazeando.org.br/construindo-comunidades-escolares-restaurativas/
https://doity.com.br/cem-londrina
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Passamos para o item 10-) Consulta aos conselheiros sobre voltar presencial !? E após 

conversarmos chegamos ao um consenso que devemos continuar as reuniões via Google Meet, 

e como faremos alguns eventos presenciais nos encontraremos nestes eventos. Os eventos 

presenciais estarão de acordo com os protocolos de covid vigentes em cada momento.  

 

Passamos para o item 2-) Rifa do SICREDI - Projeto Revitalizar o Totem da Paz – Cidinha e Luis 

estiveram juntos na reunião  de lançamento da Rifa do SICRED. E tem várias inovações este 

ano como por exemplo o sorteio mensal de prêmios menores, onde os ganhadores continuam a 

concorrer aos carros e motos. Vamos investir nas vendas virtuais da Rifa, mas vamos pegar um 

pouco de rifas impressas também. Luis Claudio apresentou o Post deste ano. 

 

Nosso link direto para vender as rifas é https://campanhauniaosolidaria.com.br/entidade/87 

Nosso link do vídeo de venda https://www.youtube.com/watch?v=zWtrX0TIZb8&t=2s  

3-) Informe sobre Publicação no Diário do Municipio dos Conselheiros Eleito em maio/2021 A 

conselheira e vice-presidente Carla Cordeiro, disse que agora uma pessoa ficou responsável 

pelo COMPAZ  dentro da SME e que vai cuidar do Site da Prefeitura e atualiza a lista de 

https://campanhauniaosolidaria.com.br/entidade/87
https://www.youtube.com/watch?v=zWtrX0TIZb8&t=2s
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conselheiros eleitos, atualizar o Regimento Interno  e manter o site atualizado. Este servidor está 

cuidando da publicação do Decreto Municipal nomeando os conselheiros eleitos em maio, e que 

será publicado no Diário Oficial do Municipio. Após está publicação ela vai conversar com 

Gabinete do Prefeito para ver a posse dos conselheiros do COMPAZ. Como estamos em 

Pandemia se fazemos só da Diretoria agora e depois de todos juntos.  

4-) Realizar o nosso 13° Abraço no 

Lago - Virtual 

(Luis/Cidinha/Silvia/Dani) 

Produção do Vídeo Promídia + 

Post + 19/manhã Plataforma Manif 

+ Living Peace 19/set a tarde 
http://londrinapazeando.org.br/abraco-no-lago-

2021-virtual/  Foi produzido um Post 

para junto com VT da Promidia 

fazermos a Divulgação do abraço 

virtual.  

5-) Mídia de Paz (Silvia & Andrea 

Monclar) Luis Claudio disse que 

conversou com Andrea se 

comprometeu de cuidar deste 

evento. Definindo um tema e quem 

vamos convidar este ano para a 

LIVE.  

 

6-) Relançamento do Dado da Paz 

no Totem da Paz em 18/set 

SÁBADO às 10 horas & 15/set 

Lançamento da Marcha Latino-

Americana pela Não-Violência 

Multiétnica e Pluricultural 
http://londrinapazeando.org.br/marcha-latino-

americana-pela-nao-violencia-2021/  Vamos 

levar as logos da Marcha para 

tirarmos muitas fotos e divulgar 

nos participação na Marcha. Foi 

sugerido pela Lilian convidarmos 

uma representante da Diretoria de 

Turismo da CODEL para 

reinauguração deste Ponto 

Turístico. Foi sugerido convidar também o Prefeito. Luis Claudio fará as cartas convites e Cidinha 

irá levar para eles e protocolar para tornar o convite bem formal. Luis fará um checklist para 

solenidade do dia, que deverá ser simples, devido a pandemia. Alguns discursos de autoridade 

e conselheiros. Faremos um pré-lançamento do Livro Pazeando, levamos a barraca, vendemos 

Trilha da Paz, Livros, Lemos a Redação da Daniela da Unicesumar, Cidinha fará uma faixa para 

a reinauguração do Dado da Paz. Levamos as Rifas e tiramos fotos, gravamos vídeo 

http://londrinapazeando.org.br/abraco-no-lago-2021-virtual/
http://londrinapazeando.org.br/abraco-no-lago-2021-virtual/
http://londrinapazeando.org.br/marcha-latino-americana-pela-nao-violencia-2021/
http://londrinapazeando.org.br/marcha-latino-americana-pela-nao-violencia-2021/
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entrevistando algumas pessoas. Estamos procurando um voluntario para fazer um “sistema” que 

montem na internet uma foto (imagem) das pessoas na frente do “Totem Dado da Paz”, e 

pedimos para elas postarem nas redes sociais com #totemdadodapazlondrina. Gustavo vai 

conversar com pessoal da Free Helper. Vamos montar a Foto + Letreiro Amo Londrina + Mais 

Guarda Chuvas. Vamos escrever Ponto Turístico “Totem dado da Paz” Londrina, 

Passamos par ao item 7-) Lançamento da 19° Edição do Livro Pazeando será no Londrina Mais 

25 até 29 outubro. Entrega no Estacionamento/Auditório Unicesumar em 03/nov-quarta ás 10 

horas. A conselheira Dani confirmou a Unicesumar para Lançamento do Livro. Luis Claudio trará 

o checklist do ano passado para revisarmos em outra reunião.   

Tratamos do item 8-) Dia da Criança -12/outubro- Evento (Relato: Visita à PM/ Major Tordoro e 

Capitão Luiz) 

  

 

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 em visita ao Major Tordoro e o Capitão Luiz da 4° 

Companhia da Polícia Militar, onde como sempre o grupo foi muito bem recebido 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. Assim que tivermos acertado os detalhes do evento divulgaremos. 

Passamos para item 9-) Outros assuntos (Visitar em agosto a Câmara Municipal - Negociar 

entrega do Selo Arma Não é Brinquedo em 18/nov) 

Vamos através de um ofício fazer um pedido de AGENDAMENTO de  uma reunião com a mesa 

diretora da Câmara Municipal, de preferência “presencial” com uma comissão de conselheiros 

do COMPAZ, a fim de estabelecermos de comum acordo uma “data” para a  entrega (presencial 

e ou virtual) do SELO. Também de tratarmos da questão das lojas que solicitaram este ano a 

renovação do Selo a Prefeitura e a Câmara. Gostaríamos que um representante da Secretaria 

da Fazenda fosse chamando para participar desta reunião uma vez que são eles quem enviam 

para Câmara a lista dos lojistas que solicitam o Selo.  A data para Entrega Anual é sempre em 
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novembro de cada anos (não entregamos em 2020) . Este ano será  no dia 18/novembro 2021 

(quinta-feira) e que conhecidirá com a nossa 4° Semana Municipal de Justiça Restaurativa e 

também  com o Dia Internacional do protesto contra os brinquedos de guerra. 

Foto da última entrega (9° entrega) do Selo em 2019.  

 

Assim sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada e esta ata publicada na internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 


