Ata495_30_03_2022_compaz
No dia 30 de março de 2022 iniciou-se as 10h, a reunião do COMPAZ Conselho Municipal de
Cultura de Paz, na rua Dom Bosco 145 no Centro de Pastoral

Estavam presentes à reunião:
1. Luis Claudio Galhardi - Londrina Pazeando
2. Samanta Vieira - UEL
3. Charleston Luiz da Silva, representando a Sec. Mun. de Cultura de Londrina
4. Luiz Fernando Figueiredo Federação Espírita Pr
5. Rogério Caetano da Silva Federação Espírita Pr
6. Maria Elizabete do NRE Londrina
7. Silvia Liberatore - CONRERP2 - SP/PR
8. Gustavo Marconi Escoteiros do Ar
9. Maria Aparecida Prandini Pereira Nó do Poder Rosa
10. Ismar Ruffato - Cáritas Arquidiocesana de Londrina
PAUTA:
1- Relato da conversa com Marcia da Escola St James/ACIL sobre Encontro internacional
Educare em Londrina
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2- Auxiliar NEP Núcleo de Estudos para Paz a divulgar pesquisa
3- Ajudar a divulgarmos o Livro 2022 Pazeando (Video Gugu+ Carla/Kiko)
4- Evento de 25/julho Dia da Bandeira (comissão Charleston, Ismar, Fernando e Gustavo)
5- Noite de Autógrafos (40 pessoas em 2020 e 80 pessoas em 2021). Proposta fazermos uma
Noite única no fim do ano, em lugar bem amplo, juntando os de 2022)
6- Outros assuntos
Iniciamos a reuniao fazendo um círculo de construção de paz com um objeto da palavra. Cada
um pode falar de sua vida e do as afligem, e também o que as estimulam a realizar o que tem
realizado em suas Vidas. Passamos para o item 1- Relato da conversa com Marcia da Escola
St James/ACIL sobre Encontro internacional Educare em Londrina

O que é o Educare: O Educare foi criado para trazer à Londrina tudo que há de mais atual e
inovador no mundo sobre uma área essencial para o desenvolvimento humano e da nossa
sociedade: a Educação. Programado para os dias 1 e 2 de julho de 2022, o evento internacional
vai abranger a Educação Básica, Ensino Médio, Ensino Superior, Idiomas e Profissionalizantes,
alcançando um amplo espectro do conhecimento.
Como é um evento da ACIL de Londrina, na área da Educação trazendo o que a de melhor no
Mundo, fomos solicitar na programação do evento que pudesse ser apresentado o que estamos
fazendo na Secretaria Municipal de Educação na área de Educação para Paz, utilizando a
metodologia da Justiça Restaurativa, implementada através do Programa VIDA. A Marcia disse
que a Professora Maria Tereza Secretaria Municipal de Educação terá uns minutos para usar a
palavra, e que neste momento poderia fazer isto. A Marcia nos convidou para que o COMPAZ
seja um patrocinador R$3.000,00 prata, que consta dos seguintes benefícios: 1- logo no site do
evento, 2- logo nas divulgações online, 3- logo no rodapé do evento na plataforma on-line, 4logo no momento do painel na plataforma on-line, 5- menção no cerimonial, 6-logo no backdrop
oficial. Ela também fez várias sugestões de melhoria no Design do Livro Londrina Pazeando, que
serão levadas em conta pela comissão organizadora do livro, e as que forem viáveis poderão ser
implementadas.
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Outro assunto foi o item 2- Auxiliar NEP Núcleo de Estudos para Paz a divulgar pesquisa

Relato do
Luis Claudio: temos até o momento 96 resposta da Pesquisa
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ACIL enviou 2.700 e-mails
Luis enviou para 10 coordenadores de Governanças do SEBRAE o convite
Pazeando enviou mais de 3.500 e-mails
Publicou em todos os grupos de WhatsApp que participa
Publicou no Site do Pazeando/NEP
Roberta articulou com Canziani e foi envidado para todos os órgãos da Prefeitura ( foram os
quem mais responderam)
Roberta contactou FAMEP que enviou para todas as Associações de Moradores
Cidinha fez um corpo a corpo com seus contatos
Silvia enviou via conselho de RP
Ismar da Caritas enviou para as Paroquias Católicas
Paulo contatou sua rede da UEL
Conselheiros do COMPAZ estão empenhados no corpo a corpo
As Universidades do NEP não responderam ( A UEL + Unifil responderam)

O conselheiro Ismar propôs na sexta 08 de abril irmos a tarde para o calçadão conversar com
os lojistas e falar da Agenda 2030 e dos ODS e convidar eles a responderem a nossa
pesquisa. Luis Claudio deixou marcado o evento e levará para reuniao do NEP e ver se o
pessoal das Universidades gostariam de participar juntos da ação . Convidou o Ismar para
participar na sexta da reuniao. O Caetano disse que na próxima reunião da regional Espírita
convidará os presidentes dos centros Espíritas a responderem a pesquisa. A Samanta disse
que tentar fazer uma entrevista para Radio UEL.
Passamos para o item 3- Ajudar a divulgarmos o Livro 2022 Pazeando (Video Gugu+
Carla/Kiko). Carla Cordeiro agendou para gravar com o Gugu no dia 06/abril. A ideia é um
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vídeo de 30” ou um pouquinho mais para colocarmos nas redes socias. Mostrarmos o Gibi da
Mônica como uma referência bibliográfica para os alunos produzirem os texto e desenhos para
o Livro Londrina Pazeando.
Luis Galhardi e a Presidente do COMPAZ Cidinha tiveram logo após reuniao com a Marcia da
Escola St James uma reuniao com a Vice-Presidente do conselho, pois ela por outros
compromissos da secretaria não poderia ir na reuniao de hoje. Assim foi solicitado a Carla as
seguintes pendencias:
a- Atualizar o site da Prefeitura com os novos membros eleitos em maio/2021. Atualmente esta
lista dos conselheiro está na pagina do COMPAZ/Pazeando
http://londrinapazeando.org.br/conselheiros-do-compaz-gestao-2021-2025/
b- Marcar a Reuniao do Comitê da Justiça Restaurativa, afim de planejarmos o ano de 2022.
Fazermos novas formações com os Professores, Organizarmos de 14 até 18/novembro 5º
Semana Municipal de Justiça Restaurativa, e outras iniciativas que possam ser linkadas com o
conselho, pazeando e o CORRE em Família.
c- Solicitar os banheiros químicos através da SME para o 14° Abraço no Lago no dia 25 de
setembro de 2022
d- Divulgar a Pesquisa do NEP para todas as diretoras das Escolas Municipais responderem
http://londrinapazeando.org.br/nep-londrina-pesquisa-ods/
e- Divulgar o Livro Pazeando para as Escolas Municipais. Carla disse que assim que fizer o
vídeo com o Gugu colocará a divulgação junto com o link do vídeo no You Tube,
Passamos para o item 5- Noite de Autógrafos (40 pessoas em 2020 e 80 pessoas em 2021).
Proposta fazermos uma Noite única no fim do ano, em lugar bem amplo, juntando os de 2022)
Luis Claudio e Cidinha visitaram a Unicesumar para ver espaço e vão fazer um ofício para deixar
reservado para o dia 16/novembro as 19 horas, dentro da 5º Semana Municipal de Justiça
Restaurativa. Cidinha vai visitar o Shopping Boulevard, Aurora, Catuai para ver se conseguimos
nestes locais, um espaço para a noite de autógrafos. Estes espaços são normalmente
comercializados em forma de locação pelos shoppings. Caso a gente consiga ai estudaremos a
possibilidade de abrir mão da unicesumar, e avisamos eles que liberamos a reserva realizada.
6- Outros assuntos: Luis Claudio relatou que fechou com o Tio Paulão Presidente da Associação
de Moradores do Cj Milton Gavet o 7° Abraço no Lago Norte pela Paz para junho (05) quando
é o dia do meio ambiente. Como é domingo o dia 5 de junho, vamos fazer no dia 01 de junho.
Mas ainda vamos discutir com as Escolas e o CRAS Norte para definir esta data. Luis e Tio
Paulão vão ser reunir com a Claudia coordenadora do CRAS Norte no dia 04/abril as 8 horas.
Também o Tio Paulão vai participar com a gente neste ano do 9º Manifesto Pela Paz e Pelo
Desarmamento Infantil em 07 e ou 08 de outubro. Vamos fazer em frente ao Moveis Brasília
na Av Saul Elkind.
Assim a reuniao do COMPAZ foi encerrada e esta ata após acrescentar as decisões da
comissão organizadora do 25 de julho Dia Internacional da Bandeira, será publicada na
internet.
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Item da pauta 4- Evento de 25/julho Dia da Bandeira (comissão Charleston, Ismar, Fernando e
Gustavo). A comissão se reuniu após a reuniao do compaz no mesmo lugar e tratou do
assunto. Abaixo relato do que discutiram e decidiram.

Relato do Ismar - O que combinamos a reunião foi que:
1- o evento vai acontecer em um local fechado por conta das apresentações e estruturas
necessárias.
2- solicitei o auditório da Mitra via ofício, semana que vem teremos a resposta.
3- pensamos em 4 ou 5 apresentações culturais. O Coral com o Luís Fernando já está
confirmado.
4- Ismar pediu para a coordenadora dele na Caritas para articular a apresentação de
Migrantes, a princípio o coral em crioulo.
5- apresentamos o anfiteatro/auditório para o Luís Fernando.
6- transmitiremos o evento ao vivo pelo canal do You Tube do Londrina Pazendo
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