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Ata505_17_08_2022_compaz 

No dia 17 de agosto 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. Cristiane Vercesi Federação Espírita Pr 

5. Silvia Liberatore - CONRERP2 - SP/PR 

6. Gustavo Marconi Escoteiros do Ar 

7. Maria Aparecida Prandini Pereira Nós do Poder Rosa  

8. Neusa Napo Pequena Missão 

9. Valquiria Clavijo Baer - A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 
10. Shirleys Marchioli Brito Nós do Poder Rosa 

PAUTA: 

1-) Entregar para 54 lojas do Selo Arma não é Brinquedo (andamento) 

2-) Relato (11/agosto) Role da Justiça - CEJUSC http://londrinapazeando.org.br/role-da-justica-

regiao-sul/  

http://londrinapazeando.org.br/role-da-justica-regiao-sul/
http://londrinapazeando.org.br/role-da-justica-regiao-sul/
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3-) Organização do 14° Abraço no Lago (repassar Check List) 

4-) Sobre o Cortella 

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

AVATAR Malala) da palavra. Cada um pode falar de sua vida e do as afligem, e o que as 

estimulam a realizar o que tem realizado em suas Vidas. Luis Claudio trouxe os novos avatares 

recém prontos  

 

Iniciamos a reunião com o item 1-) Entregar para 54 lojas do Selo Arma não é Brinquedo 

(andamento). A  conselheira Cristiane Vercesi e o Gustavo se propuseram da entregar os 

Selos ajudando a Cidinha, Charleston e Silvia. Foi proposto que até daqui há 15 dias todos 

possam estar entregues.  

Passamos para o item 2-) Relato (11/agosto) Role da Justiça - CEJUSC 

http://londrinapazeando.org.br/role-da-justica-regiao-sul/ 

Ação Comunitária Rolê da Justiça - A rede intersetorial da Região Sul, em parceria com o 

CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Londrina, realizará amanhã 

11/08/2022, uma Ação Comunitária no pátio externo do CRAS SUL A / Biblioteca Municipal da 

Zona Sul Eugênia Monfranati. O Objetivo dessa ação é possibilitar o acesso da população a 

diferentes serviços, direitos e informações. Além disso, proporcionar momentos de convivência 

familiar e comunitária. 

http://londrinapazeando.org.br/role-da-justica-regiao-sul/
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Aconteceu durante o evento a Primeira Contação de Histórias com os AVATARES  Pacifistas 

de Londrina VEJA no Ypu Tube https://www.youtube.com/watch?v=WV0O_wug14I  

 

Realizamos o - Abraço pela Paz (LONDRINA PAZEANDO) 

https://www.youtube.com/watch?v=WV0O_wug14I
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3-) Sobre o Cortella http://londrinapazeando.org.br/cortella-2022-em-londrina/ Luis Claudio 

disse que todo alimento arrecadado no dia da palestra será doado aos moradores do Morro 

dos Macacos na Zona Norte de Londrina. Que as vendas dos ingressos estão avançando e a 

expectativa é que todos sejam vendidos até o dia do evento. Os alimentos da sexta se juntarão 

aos arrecadados no dia do 14° abraço no lago. Luis Claudio falou sobre a entrega do Troféu ao 

Mario Sergio Cortella como Embaixador da Cultura de Paz de Londrina. Será um momento de 

grande importância ao nosso Movimento pela Paz em Londrina.  

Passamos para o item 4-) Organização do 14° Abraço no Lago (repassar Check List). Ficou 

decidido que teremos um Pré-Evento do 14° Abraço no Lago no dia 31 de agosto quarta das 10 

as 12 horas e um segundo no dia 14 de setembro afim de mobilizar os lideres dos grupos para 

o dia 25 setembro o dia do abraço no Lago. Ficou acordado que ligaremos novamente para 

todos os grupos convidando para este Pré-Evento, e pedindo para irem fazendo as 

confirmações de seus grupos, para irmos colocando no site do evento.  

http://londrinapazeando.org.br/cortella-2022-em-londrina/
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Luis Claudio ficou de enviar no WhatsApp 2 arquivos no word o Check List das atividades para 

o abração no lago e a lista de inscritos e Pre-confirmados, para os conselheiros ligarem 

novamente.   

3 ARQUIVOS NO WORD 

1. Lista de dos grupos com os nomes dos conselheiros responsáveis de ligar para 

chamar para pré-evento do 14° Abraço no Lago em dia 31/agosto. 

2. Lista do INSCRITOS (até hoje 17/08) e dos pre-conformados (com nome, fones e e-mail 

dos responsáveis pelos grupos  >>>http://londrinapazeando.org.br/abraco-no-lago-2022-

mapa-dos-grupos/  

3. CHECK-LIST_2022 das atividades e responsáveis pela organização do 14° Abraço no 

Lago  >>> http://londrinapazeando.org.br/abraco-no-lago-2022-organizacao/  

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

http://londrinapazeando.org.br/abraco-no-lago/  
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