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Ata515_15_03_2023_compaz 

No dia 15 de março de 2023 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. Cristiane Vercesi Federação Espírita Pr 

4. Silvia Liberatore - CONRERP2 - SP/PR 

5. Neusa Napo Pequena Missão 
6. Lilian Miranda (Sindicato Rural Patronal) 

7. Geder Harami (Secretaria Municipal de Saúde) 

PAUTA: 

1-) Das 10 às 10:35h apresentação de um vídeo sobre assunto Dra. Ana Claudia Quintana 

Arantes https://www.youtube.com/watch?v=zcj5DVTciIw&list=PLvMYyoJU15dQndoAvQWXxISCUmh9jhhA7&index=5&t=1112s  

2-) 11:15 h Círculo de Diálogo e Construção de Paz - Fomento para Criação em Londrina de 

uma Grupo de Diálogo Inter Geracional GDI.GE 

3-) Luis Claudio listou as próximas atividades e convidou os conselheiros para participarem 

  

Iniciamos assistindo o vídeo, e na sequencia conversamos sobre o envelhecimento, aumento 

da longevidade e sobre o Diálogo Inter Geracional, foi relembrado como será a próxima 

reunião:  - Vamos receber Dácio Villar (ex-presidente do Conselho do Idoso de Londrina) que 

falará 30 minutos (das 10 às 10:30 horas) Primeira Rodada - em seguida vamos usar o Objeto 

https://www.youtube.com/watch?v=zcj5DVTciIw&list=PLvMYyoJU15dQndoAvQWXxISCUmh9jhhA7&index=5&t=1112s
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da Palavra e cada um poderá comentar 3 minutos sobre a fala dele. Na Segunda Rodada cada 

uma poderá fazer uma pergunta (1” minuto) para ele sobre o tema. Dácio falará sobre 

envelhecimento, aumento da longevidade e sobre o Diálogo Inter Geracional. Foi proposto que 

nós do COMPAZ a cada reunião quinzenal possamos fazer um Diálogo sobre Construção da 

Cultura de Paz, Educação para Paz, convidando novas pessoas de idades variadas para vir 

participar deste Diálogo Inter Geracional das 10 às 11 horas utilizando a Metodologia da 

Justiça Restaurativa. Após este horário, às 11 horas, faremos a parte administrativa da reunião 

(eventos/ações/atividades e planos de trabalhos). Quem não puder chegar as 09:50 horas e 

quiser vir só na segunda metade da reunião também serão bem-vindos. Pedimos que não 

entrem após as 10 horas na sala para não atrapalhar a metodologia. Vamos convidar as 

pessoas para virem participarem do: 

Grupo de Diálogo Inter Geracional GDI.GE para a Construção de uma Cultura de 

Paz e Não-Violência utilizando a Metodologia da Justiça Restaurativa (com objeto 

da palavra, ambiente seguro de fala e escuta)  

Já na próxima reunião ficamos de convidar novos participantes para este diálogo, onde 

receberemos o Dácio Villar.  

 

Como ultimo item da pauta, item 3-) Luis Claudio listou as próximas atividades e convidou os 

conselheiros para participarem 

 2023 – Ano pela Justiça Restaurativa na Educação  
https://londrinapazeando.org.br/2023-ano-pela-justica-restaurativa-na-educacao/    

Pazeando contribui com a divulgação do Selo Social ACIL 2023   
https://londrinapazeando.org.br/pazeando-contribui-com-a-divulgacao-do-selo-social-acil-2023/  

Fórum Desenvolve Londrina apresenta Cadernos de Estudos de 2022 
https://londrinapazeando.org.br/forum-desenvolve-londrina-apresenta-cadernos-de-estudos-de-2022/  

# Rolê da Justiça Região Centro de Londrina Pr   
https://londrinapazeando.org.br/role-da-justica-regiao-centro-2023/     

Livro Londrina Pazeando 2023   
https://londrinapazeando.org.br/livro-londrina-pazeando/  

INSCRIÇÕES ATÉ  31/MAIO/2023  

através do E-mail londrinapazeando@gmail.com 

TEMA: “Como o Pensamento dos Pacifistas como Gandhi, Malala e outros, contribuem com a AGENDA 

2030 e o ODS.” 

Quantidade de Trabalhos por Escola: cada escola poderá encaminhar, dentre os trabalhos realizados e 

selecionados, somente: 

– 01 texto de aluno  

– 01 desenho de aluno  

– 01 texto de professor 

– 01 texto de pai ou responsável 

– 01 texto relato de desenvolvimento da proposta 

(tem mais veja regulamento)  

5-SOLENIDADES DE ENTREGA 

5.1.- TARDE DE FOTOS e Círculo de Construção de Paz:  

5.2.- TARDE DE FOTOS e Cotação de Histórias  

VEJA A REPORTAGEM DA REDE MASSA 
https://www.youtube.com/watch?v=u7iX6I96Flk 

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

https://londrinapazeando.org.br/2023-ano-pela-justica-restaurativa-na-educacao/
https://londrinapazeando.org.br/pazeando-contribui-com-a-divulgacao-do-selo-social-acil-2023/
https://londrinapazeando.org.br/forum-desenvolve-londrina-apresenta-cadernos-de-estudos-de-2022/
https://londrinapazeando.org.br/role-da-justica-regiao-centro-2023/
https://londrinapazeando.org.br/livro-londrina-pazeando/
mailto:londrinapazeando@gmail.com
https://londrinapazeando.mx-router-iii.com/c/q3v7j/ildbaopr/anuk6tyhx5e
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