
1 
 

Ata484_08_setembro_2021_compaz 

No dia 08 de setembro 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. Fernanda Serenário - Sec. Políticas para as Mulheres 

3. Samanta Vieira - UEL 

4. Charleston Luiz da Silva, representando a Sec. Mun. de Cultura de Londrina 

5. Luiz Fernando Figueiredo Federação Espírita Pr 

6. Silvia Liberatore - CONRERP2 - SP/PR 

7. Gustavo Marconi  Escoteiros do Ar 

8. Maria Aparecida Prandini Pereira Nó do Poder Rosa  

9. Valquiria Clavijo Baer - A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 
10. Roselina Nogueira do Amaral Silva 

PAUTA: 

1-) Realizar o nosso 13° Abraço no Lago - Virtual  

2-) Revisão 21° Semana da Paz e relançamento do Dado da Paz 

3-) Dia da Criança -12/outubro - Evento (PM/ Major Tordoro e Capitão Luiz)  

 

Iniciamos com item 1-) Realizar o nosso 13° Abraço no Lago – Virtual. Temos uma lista de 46 

pessoas listadas para serem convidada por vários integrantes do Conselho. Luis Claudio 

passou nome por nome dos convidados e as pessoas responsáveis por convidarem. Assim 

50% dos convidados listados já confirmaram. As mensagens deve ter de 30” segundos até 01’ 
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minuto: As respostas devem ir na seguinte linha ... Dar os parabéns pelos 21 anos Pazeando! e 

Estamos fazendo o Planejamento Estratégico para 2040 ... Como você visualiza Londrina em 

2040? Estamos pedindo aos convidados para trazerem os seus familiares para a tela. 

Marcamos para próxima quarta uma revisão final para zerarmos os contatos com os 

convidados. Os e-mail para convidar para o evento foi startado associado a abertura da 21° 

Semana Municipal da Paz 

PROGRAMAÇÃO http://londrinapazeando.org.br/21-semana-municipal-da-paz-de-londrina/  

 
A mensagem para WhatsApp proposta é a seguinte 

Você quer participar do 13° Abraço no Lago pela Paz VIRTUAL 2021? 

https://www.youtube.com/watch?v=4VMAl6hVsrw  (vt 30” de convite)  

Coloque seu avatar e uma frase !!! 

É simples você entra no link https://bit.ly/3ffLpfe 

Ah SEU AVATAR vive por 24 horas  

Faça para treinar ... no dia 18 a tarde ou no dia 19 setembro ( antes das 10 horas da manhã)  

Você deve refazer e colocar de novo seu avatar ... lembre-se a cada 24 ele morre.  

DEIXA MARCADO NO SEU YOU TUBE PARA PARTICPAR DA LIVE TAMBEM 

além do AVATAR  no domingo dia 19 termos uma LIVE  

https://www.youtube.com/watch?v=Kusi5slm8_I  

 

 

 

 

 

 

http://londrinapazeando.org.br/21-semana-municipal-da-paz-de-londrina/
https://www.youtube.com/watch?v=4VMAl6hVsrw
https://bit.ly/3ffLpfe
https://www.youtube.com/watch?v=Kusi5slm8_I
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Passamos para item 2-) Revisão 21° Semana da Paz e relançamento do Dado da Paz. 

Focamos mais na revisão da abertura 

SÁBADO 18/set ABERTURA 

Hora: das 10 às 11 horas 

Local: Lago Igapó Academia ao Ar Livre 

Reinauguração do Totem Dado da Paz no Igapó 

Luis Claudio apresentou como está sendo criado um filtro para o instagram para que as 

pessoas possam ajudar a popularizar o Totem Dada da Paz 

 

O checklist já colocado em atas anteriores foi passado. Nos concentramos mais com os nomes 

das autoridades convidadas para o evento. Temos ainda muitos não confirmados, mas até a 

próxima quarta devemos ter estes convites fechados. Luis Claudio já convidou a Camila, 

menina que achou o Dado da Paz, via reportagem da RCITv, que através do seu pai Valter 

confirmaram a presença. A homenagem a nossa companheira Leozita está bem-organizada 

(texto/banner), incluindo a presença de familiares dela.  

Passamos para o item 3-) Dia da Criança -12/outubro - Evento (PM/ Major Tordoro e Capitão 

Luiz) Luis Claudio relatou que o Major convidou para nesta sexta 10 de setembro acompanhá-

lo em evento de distribuição de cestas básicas na periferia. Luis e Cidinha vao participar, e 

assim conhecer as pessoas da UEL parceiros dele nestes eventos mensais e ai programarmos 

para outubro o nosso 8° Manifesto de Destruição de Armas de Brinquedo.  

Assim sem mais nada a tratar, esta ata foi escrita e publicada na internet   

 


