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No dia 30 de janeiro de 2019 iniciou-se as 8h, a reunião do COMPAZ Conselho Municipal de
Cultura de Paz na Chácara a conselheira Lilian Miranda na Rodovia João Alves Rocha Loures
em Londrina Pr. Estavam presentes a reunião: Leozita Baggio Vieira (BPW Londrina A. Mulheres
de Negócios e Profissionais), Luis Claudio Galhardi (Londrina Pazeando), Lilian Azevedo
Miranda (Sindicato Rural Patronal), Neusa M. R. Napo (Arquidiocese de Londrina), Maria
Aparecida Prandini Pereira ( Nós do Poder Rosa), Carmem G. Domingues ( Nós do Poder Rosa),
Maria Helena Schwartz (HU/ Universidade Estadual de Londrina UEL), Mariza Cornélio ( Poder
Rosa)

COMPAZ visita empreendimento CONECTE PLANTE
O Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina realizou visita a Comunidade Rural
Conecte Plante, que visa produzir alimentos sem agrotóxicos e orgânicos. ELES ENTREGAM
EM CASA (de moto).
Tomamos Café da Manhã no Campo,
Fizemos Reunião Semanal do Conselho e
Visitamos “in loco” a chácara.
Em seguida estou sobre Nutrição.
Produção de Orgânicos, Nutrição e Cultura de Paz.

Os perigos dos alimentos industrializados • Luciana Ayer
https://www.youtube.com/watch?v=mr9H9Ut1YGc&t=3372s&index=4&list=PLvMYyoJU15dQuWYiY-xbCbRi-2ocYu1IB

SAIBA MAIS DO CONECTE PLANTE
www.instagram.com/conectemaker/
www.instagram.com/conecteplante/
https://www.conecteplante.com.br/
facebook.com/ConectePlante
Foram Tratados os seguintes assuntos na reunião
1- Luis Claudio relatou reunião da Rede do 3° Setor e Convite do Provopar: - Erica apresentou
o evento “Ação Solidária - Edição Promova o Bem” que está sendo organizado há 8 meses,
e que todas as instituições poderão participar. É um evento solidário com venda de guias
solidários a R$15,00 que concorrem a carros, estão pensando em 5 carros como primeiro ao
quinto prêmio, ou carros e motos. Descontando as despesas com a Caixa Econômica a
instituição fica com R$ 8,10 por bilhete e repassará às instituições que quiserem ajudar nas
vendas R$ 4,10 por número. Inicio da comercialização Março e término em Abril/2019. O
Conselho decidiu participar junto com a ONG Londrina Pazeando da venda dos bilhetes.
2- Cobramos a conselheira Carla Cordeiro sobre a alteração do COMPAZ para Secretaria
Municipal de Educação. Luis Claudio também convidou a Secretaria a participar de treinamento
em 2019 do Amor Exigente & Instituto Tecnologia e Dignidade Humana de Curitiba cujo - tema
seria: Impactos do uso das tecnologias digitais para a saúde e integridade humana.
3- Foi entregue para Lilian a carta de solicitação de parceria com a Emater para participarmos
da Exposição Agropecuária.
4- Cidinha relatou a nossa inserção do WhatsApp do Living Peace Brazil e nossa inscrição na
página internacional.

http://www.livingpeaceinternational.org/br/
O Projeto de Educação para Paz, LIVING PEACE teve origem no Egito, em 2011, a partir da
atuação do professor Carlos Palma, uruguaio, vivendo, porém, no Meio Oriente há mais de 25

anos o drama das contínuas guerras e conflitos. Diante dessa situação, se perguntou como
poderia dar uma contribuição concreta para uma Cultura de Paz. Assim, propôs aos seus alunos
de iniciar o dia jogando o “Dado da Paz” e ao meio dia, de fazer o “Time-out”. Em pouco tempo,
o clima daquela classe se transformou: as crianças se ajudam reciprocamente, com uma atenção
aos mais frágeis. Os professores não fazem mais distinção entre os alunos e pedem desculpas
quando cometem algum deslize durante a aula. O clima favorável provoca, inclusive, uma
melhora na aprendizagem de todos. Em pouco tempo, a escola toda adota a prática do “Dado
da Paz” e do “Time-out”. Sessenta grandes dados e um forte desejo de mudar o jeito de educar
e de dialogar haviam literalmente transformado a escola. Desde então, “Living Peace” tem se
desenvolvido e continua expandindo-se cada vez mais, graças à criatividade de todos aqueles
que, aderindo, tornam-se protagonistas.
Objetivos Living Peace tem como objetivo fazer crescer, o máximo possível, o empenho em
viver a paz e pela paz nos diversos ambientes de aprendizagem e de vida.
Objetivos específicos Desenvolver uma boa prática pedagógica que possa ser utilizada em
diferentes lugares e contextos; Desenvolver as competências de cidadania ativa e democrática,
através da valorização de uma educação intercultural e para a paz; Ampliar a consciência dos
próprios direitos e deveres; desenvolver o respeito às diferenças e o diálogo entre as culturas;
Ampliar a capacidade de trabalhar em grupo, planejar e agir juntos; Potencializar as habilidades
criativas e melhorar a aprendizagem; Melhorar as relações entre educadores e educandos e
adquirir comportamentos pró-sociais.
Assim sem mais nada a tratar esta ata foi escrita e será publicada na internet.

