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Ata498_11_05_2022_compaz 

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

3. Charleston Luiz da Silva, representando a Sec. Mun. de Cultura de Londrina 
4. Karine Gerber de Azevedo - SEMA ( Sec Ambiente ) 

5. Silvia Liberatore - CONRERP2 - SP/PR 

6. Gustavo Marconi  Escoteiros do Ar 

7. Maria Aparecida Prandini Pereira Nó do Poder Rosa  

8. Neusa Napo Pequena Missão 
9. Lilian Mirando (Sindicato Rural Patronal)  

10. Sergio Luppi (Constelado Sistêmico/Mediador)  

PAUTA: 

1-) Apresentação pela presidente Cidinha do Ecossistema de Cultura de Paz de Londrina 

2-) 7° Abraço pela Paz no Lago Norte (os conselheiros que puderem trazer 1 litro de óleo e 1 

kg de pipoca) 
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3-) 18/maio Dia de Repudio ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes (09:30) vamos 

participar da carreata e levar as bandeiras da Paz.  

4-) Dia 25/maio Dia Internacional do Desafio: Abraço Desafio pela Paz  

5-) AVATARES de Pacifistas (Relato da Feira da ACIL + sobre vendas)  

6-) Ajudar a divulgarmos o Livro 2022 Pazeando (Video Gugu+ Carla/Kiko) 

7-) Evento de 25/julho Dia da Bandeira (Comissão Charleston, Ismar, Fernando e Gustavo) 

8-) Relato da Visita ao Colegio Marista 

9-) Outros assuntos - Marcar uma data para os Embaixadores da Paz 

Iniciamos a reunião fazendo um círculo de construção de paz com um objeto (que foi a 

AVATAR do seu pacífico -personagem da OSC Pazeando) 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. 1-) Apresentação pela presidente Cidinha do Ecossistema de Cultura de Paz de 

Londrina. Foi apresentado pela Cidinha, aprofundamos discussão sobre a apresentação do 

gráfico. Silvia Liberatori junto com a Cidinha e seu genro design gráfico que está fazendo a 

apresentação. 

 

Foi sugerido estudar o formato das cédulas em hexágono como uma colmeia. Diminuir o 

número de círculos e ter além das legendas um texto ligado ao gráfico onde se detalharia as 

relações que existem entre as instituições. Estamos colocando nesta ata, mas ainda estamos 

em estudo e discussão de quem incluir e excluir deste gráfico. O importante é transmitirmos de 

forma mais simples possível como sao as relações e interações no Ecossistema de Cultura de 

Paz de Londrina. Abaixo vimos um modelo do HUB de Inteligência Artificial do SENAI.  
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2-) 7° Abraço pela Paz no Lago Norte (os conselheiros que puderem trazer 1 litro de óleo e 1 

kg de pipoca), Cidinha, Fernanda, Luis trouxeram a pipoca, para o evento. Outros conselheiros 

focaram de trazer na próxima quarta ou na outra ainda. Luis Claudio perguntou quem está 

programado de estar no evento no dia 01/junho. Disse que iniciarão a organização as 06 horas.  

Sobre a divulgação já foi passado release para os veículos de comunicação e o post para as 

Redes Sociais http://londrinapazeando.org.br/7o-abraco-pela-paz-no-lago-norte-de-londrina/  

 

3-) 18/maio Dia de Repudio ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes (09:30) vamos 

participar da carreata e levar as bandeiras da Paz. 

Ação Comunitária 18 de maio “Faça Bonito” - Rede Intersetorial Sul “A”  e Sul “B” 

DATA: 18 maio – QUARTA 

http://londrinapazeando.org.br/7o-abraco-pela-paz-no-lago-norte-de-londrina/
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Período da Manhã 09:30 às 11:30 

Ponto de encontro: 09 horas 

Av. Guilherme de Almeida 2260 em frente ao CRAS SUL A / Biblioteca Eugênia Monfranatti 

18 de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra Crianças e 

Adolescentes. O objetivo da mobilização é convocar toda sociedade brasileira para o 

compromisso de proteger as crianças e adolescentes. A ideia é realizar atividades de mobilização 

da sociedade com foco na prevenção, que envolvam a divulgação do Disque Direitos Humanos 

– o Disque 100 – serviço gratuito que funciona 24h nos sete dias da semana para receber 

denúncias de violência contra crianças e adolescentes, e do Conselho Tutelar. 

http://londrinapazeando.org.br/acao-comunitaria-18-de-maio-faca-bonito/  

 

4-) Dia 25/maio Dia Internacional do Desafio: Abraço Desafio pela Paz.  Sobre este evento Luis 

entrou em  contato com o coordenador desta ação, no SESC Norte, que nos chamaria para as 

reuniões de organização. Por 3 vezes fez esta contato e não fomos chamados, nem sabemos 

se teve ou não estas reuniões.  Assim não vamos participar este ano deste evento. 

5-) AVATARES de Pacifistas (Relato da Feira da ACIL + sobre vendas) 

http://londrinapazeando.org.br/avatares/  

Série Londrina Pazeando Pacifistas. O Londrina 

Pazeando – Movimento pela Paz e Não-Violência, que 

trabalha com a Educação para Cultura de Paz, 

proposta da ONU/UNESCO de 1999. Com objetivo 

lúdico e pedagógico visa inspirar pessoas (crianças e 

adultos) no exemplo de vivências de personalidades da 

humanidade, que contribuíram e continuam a contribuir 

com a Construção de uma Cultura de Paz. Produzido 

por artesãos londrinenses ligados à Economia 

Solidária o produto pedagógico gera renda para os trabalhadores e para a OSC Londrina 

http://londrinapazeando.org.br/acao-comunitaria-18-de-maio-faca-bonito/
http://londrinapazeando.org.br/avatares/
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Pazeando e conta com o apoio do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz. 

 

Ficou decidido a venda dos AVATARES será no  valor de R$ 25,00 por unidade. Para lojas e ou 

vendedores e distribuidores será vendido para compra dos 5 avatares o desconto de 20% para 

a revenda. Ou seja, 5 avatares x R$ 20,00 = R$ 100,00 para ser revendido por R$ 25,00 que é 

o preço que o Londrina Pazeando venderá no varejo. Ou seja, os 20% só serão praticados para 

as lojas e revendedores. 

6-) Ajudar a divulgarmos o Livro 2022 Pazeando (Video Gugu+ Carla/Kiko) 

7-) Evento de 25/julho Dia da Bandeira (Comissão Charleston, Ismar, Fernando e Gustavo) 

8-) Relato da Visita ao Colegio Marista 

9-) Outros assuntos - Marcar uma data para os Embaixadores da Paz 

Estes assuntos não tiveram tempo para ser apresentados e ficarão para próximas reuniões do 

conselho. Sem mais a tratar a reunião foi encerrado e esta ata publicada na internet.  

 

 


