Ata499_25_05_2022_compaz
No dia 25 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Luis Claudio Galhardi - Londrina Pazeando
Carla Fernanda Paiva Cordeiro SME
Charleston Luiz da Silva, representando a Sec. Mun. de Cultura de Londrina
Luiz Fernando Figueiredo Federação Espírita Pr
Gustavo Marconi Escoteiros do Ar
Maria Aparecida Prandini Pereira Nó do Poder Rosa
Neusa Napo Pequena Missão
Claudines Schincariol Perozin

PAUTA:
1-) 7° Abraço pela Paz no Lago Norte PROXIMA QUARTA (01/junho) (*os conselheiros que
puderem trazer 1 litro de óleo e ou 1 kg de pipoca*)
2-) 18/maio relato das nosso participação no evento na Zona Sul. - Evento 28/maio na Zona
Norte (sábado de manhã)
3-) AVATARES de Pacifistas (sobre vendas)
4-) VENDA DAS RIFAS - Campanha União Solidária
http://londrinapazeando.org.br/com-apenas-10-voce-concorre-todos-os-meses/ ( tem prêmios todos os meses até
dez/2022
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5-) Evento de 25/julho Dia da Bandeira (Comissão Charleston, Ismar, Fernando e Gustavo)
6-) Relato da Visita ao Colegio Marista
7-) Relato da Reuniao da APL de TI – Jogo Trilha da Paz - Turístico
8-) Relato da Produção de 3 livros Pazeando

Iniciamos a reunião fazendo um círculo de construção de paz com um objeto (que foi a AVATAR
do Gandhi) 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.
Iniciamos a reuniao com a participação da nossa vice-presidente do COMPAZ e gestora da
Secretaria Municipal de Educação, Carla Cordeiro que tinha médico hoje, para atualizarmos com
ela
algumas
pendencia
do
conselho.
Listadas
aqui:
A- Atualizar o site da Prefeitura do COMPAZ – Carla disse que está próxima de fazer esta
atualização dos eleitos no site prefeitura, uma vez que sempre está atualizado todas as semanas
no
site
do
Londrina
Pazeando
B- Comitê da Justiça Restaurativa – Fazer as Atas do ano passado e do dia 26/abril/22. Carla
disse que vai assim que possível fazer as atas para postagem no botão atas no site do Pazeando,
na
aba
Justiça
Restaurativa.
C- Solicitar os banheiros químicos – Carla disse que estão resolvendo um problema jurídico com
a empresa fornecedora licitada, mais como é para setembro ainda temos tempo para resolver
este
assunto.
D- Divulgar o Livro Pazeando para as Escolas Municipais. Disse que tem divulgado. Divulgou o
vídeo do Gugu com Kiko e Vidinha e está falando com as professoras coordenadoras.
E- Marcar uma data para os Embaixadores da Paz. Carla vai se reunir com Charleston e fechar
este assunto. Datas prováveis será em setembro dentro da 22° Semana Municipal da Paz ou na
5° Semana Municipal de Justiça Restaurativa.
F- Marcar com a Escola Moacir Teixeira para falar sobre Manifesto pela Paz e Destruição de
Armas ( com os dinossauros) – Carla se comprometeu de falar com a diretoras de lá.
G- Agendar um horário com Luis Galhardi para fazer Video dos AVATARES – Carla vai agendar
com Luis um dia para gravações.
Passamos para o item 1-) 7° Abraço pela Paz no Lago Norte PROXIMA QUARTA (01/junho)
(*os conselheiros que puderem trazer 1 litro de óleo e ou 1 kg de pipoca*)
Luis

Claudio

apresentou

a

programação

do

dia

PROGRAMAÇÃO EM PLANEJAMENTO (sujeita a alterações)
▪ 06:00h Início da Montagem do SOM e outros
▪ 07:45h Início de Atividades Físicas (SESC)
▪ 08:00h Abertura Oficial (10”)
▪ 08:10h Apresentação SME Vidinha e Kiko (10”)
▪ 08:20h Apresentação_02 dos alunos (10”)
▪ 08:30h Apresentação_03 dos alunos (10”)
▪

08:40h Apresentação_04 dos alunos (10”)
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▪

08:47h Relato sobre o Dia 18 de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e a
Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes (3”)

▪

09:50h 7º Abraço pela Paz no Lago Norte de Londrina (25”)

▪

10:15h Plantio de Mudas de Arvores (15”)

▪

10:30h AGRADECIMENTO ENCERRAMENTO DO EVENTO

▪
▪

SERVIÇOS:
ONIBUS Biblioteca da SEMA estará o tempo todo aberto

▪

SESC NORTE Realização de testes de glicemia e aferição de pressão

VEJA NO SITE http://londrinapazeando.org.br/7o-abraco-pela-paz-no-lago-norte-de-londrina/

Passamos para o item 2-) 18/maio relato das nossas participações no evento na Zona Sul. Evento 28/maio na Zona Norte (sábado de manhã)

3-) AVATARES de Pacifistas (sobre vendas) Os AVATARES PACIFISTAS estão sendo
vendidos por R$ 25,00. Entre em contato no whatsapp 43.9.9996-1283 que te falamos onde
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encontrar. Tambem podem ser adquiridos no Espaço CoopConecta SICREDI -Avenida Ayrton
Senna número 555 - Fone: 43.9.9627-4645

4-) VENDA DAS RIFAS - Campanha União Solidária
http://londrinapazeando.org.br/com-apenas-10-voce-concorre-todos-os-meses/ (

tem prêmios todos os meses até

dez/2022
5-) Evento de 25/julho Dia da Bandeira
(Comissão Charleston, Ismar, Fernando e
Gustavo) A comissao presente relatou que
o evento está bem encaminhado com
vários grupos musicais e em breve
podermos colocar a programação no site
http://londrinapazeando.org.br/4-mostracultural-bandeira-da-paz-2022/

Passamos para o item 8-) Relato da
Produção de 3 livros Pazeando – Luis
Claudio, Cidinha e Silvia se reuniram com
produtor cultura e vamos buscar Editais
para colocar as atividades do Movimento
pela paz separado do Livros onde estão as
redações dos alunos e professores. Assim
teremos os livros só com as redações, um
livro com as atividades do Movimento e um
Livro Histórico com relato de ex-alunos e
autoridades nestes 22 anos de trabalho.
Os exemplares serão feitos quando
conseguirmos um edital com recursos para
isto.
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Voltamos ai item 6-) Relato da Visita ao Colegio Marista - Luis Claudio relatou que um dos nossos
propósitos com a Pesquisa NEP/ODS era de criar interação entre pessoas, empresas,
associações, governo em torno da
AGENDA 2030. Recebemos um convite
do Diretor do Colégio Marista de
Londrina, que foi transferido para direção
do Colégio recentemente e sempre em
outras cidades trabalhou com os ODS. E
pesquisando que está ligado a este
trabalho ( tio Google) logo chegou ao
NEP. Ele quer participar do Livro
Pazeando, se inscrever no SELO SOCIAL
ACIL e no SELO SESI ODS, e outras
ações
que
estejamos
planejando
organizar. E a Prefeitura que criou um
grupo de trabalho que se empenhar em
coordenar ações do Governo Municipal (
veja carta acima) ... Bem são os primeiros
resultados de muitos outros que com
certeza teremos.
Como último item de pauta 7-) Relato da
Reuniao da APL de TI – Jogo Trilha da
Paz - Turístico – Luis Claudio, Cidinha e
Silvia participaram da reuniao da APL de
TI de Londrina. Luis Claudio levou a ideia
de fazer game turístico - Jogo Trilha da
Paz – Turístico, ou seja uma trilha virtual que leve as pessoas a fazerem um passeio virtual a
Londrina, começando pelo Totem Dado da Paz e no Abraço no Lago e dali para ostros pontas
da cidade. Conseguir recursos para produção deste trabalho e depois criar mecanismo de ter
uma monetização de um acesso a partes do jogo revertido para o Londrina Pazeando. Houve
interesse dos membros da APL de TI para com a ideia.
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