
Ata0016 Nós Podemos Londrina 08/marco/2012 

Iniciou-se às 14h30min nos estabelecimentos do SESI, rua Deputado Fernando Ferrari, 160, 
Jardim Bancários, em Londrina-PR . A reunião iniciou com a apresentação de cada um, sendo 
que estavam presentes Luis Claudio Galhardi do SESI, Gustavo Marconi  (do COMPAZ e JCI), 
Juliana Lívia Bortolin da LBV, Irene Santos  ( Pastoral da Criança),  Ana Claudia Soares do 
SICOOB norte pr, Márcia Sel ( Instituto SapereAude), Patricia Faversani Almeida (SANA 
Sociedade  Assistencial Nova Aliança), No inicio dos trabalhos, Luis Claudio propôs que de 
fazer a reunião do Nós Podemos Londrina um pouco antes  da oficina de formação sobre 
saúde das gestantes por volta das 18 ou 18:30hs em cada mês, o que foi aceito por todos (as). 
Vamos continuar discutindo os outros objetivos ODM lembrando que o objetivo do movimento 
Nós Podemos é  fomentar outras iniciativas, e os assunto poderá continuar sendo trazido ao 
grupo. A representante do Sicoob a Ana, disse que o Sicoob vai subsidiar as apostilas da 
oficina de Saúde da Gestante.  Divulgar dentro de entidades corporativas e religiosas que as 
ações sociais desenvolvidas dentro dessas instituições contribuem para atingir os 8 objetivos 
do milênio. Luis Cláudio vai  divulgar  nas instituições para que todos sejam multiplicadores dos 
objetivos.  Márcia Sel do Instituto  Sapere Aude sugeriu que o movimento pegue “carona” na 
campanha da Fraternidade da igreja católica para que se esclareça sobre os objetivos da 
campanha que convergem com os ODM da ONU. Ela também  falou dos conselhos de saúde  
das comunidades e de sua importância, sendo que o Gustavo sugeriu que se convide pessoas 
esclarecidas  do  bairro para se sensibilizar e formar os conselhos.  Foi sugerido que se 
ampliasse as discussões dentro do Nós Podemos Londrina. A Ana do Sicoob propôs que seja 
feita uma apresentação do Nos Podemos Londrina (ODM/ONU) no dia 15 de maio e que todos 
os membros pudessem ir para falarem a mesma língua. Luis Claudio se comprometeu de 
colocar na internet uma apresentação em Power Point do movimento.  Assim sem mais nad a 
tratar eu Irene escrevi esta ata que será publicada na internet. 

 

 
 

 

 

 


