
Ata021 Nós Podemos Londrina 02/agosto/2012 

Iniciou-se às 16h na Aldeia Coworking rua Goiás, 1774 centro de Londrina. A reunião iniciou 

com a apresentação de cada um: - Luis Claudio Galhardi (do Pazeando), Gustavo Marconi(do 

COMPAZ e JCI), Leozita Baggio Vieira ( BPW e COMPAZ), Juliana Lívia Bortolin (LBV), 

Silvana Postiglioni ( Instituto GRPCOM – Rede Globo), Irma Joana Amantea Galhardi 

(Associação Laços de Amor), Alexandra P. Y. Santos ( Aldeia Coworking), Kimiko Yoshii 

(Instituto Yoshii), Luciana Prudente Cicci (voluntaria CAV). Dona Kimiko e Silvana Postiglioni 

iniciaram falando sobre como estão as atividades do CAV e assumiram estar  

Presentes falaram sobre as atividades do CAV, Dona Kimiko e Silvana (RPC) assumiram que 

não terão condições de serem coordenadoras do CAV em Londrina; Silvana falou sobre 

Rafaela e Clarisse que são do Instituto RPC, e que poderão colaborar com informações, com a 

articulação e divulgação do CAV na cidade;  

Juliana Lívia Bortolin (assessora de imprensa) da Legião da Boa Vontade (LBV) disse que está 

à disposição do CAV e se ofereceu para ser voluntária; 

Luis Cláudio explicou como foi o encontro do CAV de Curitiba em Londrina e sobre como é a 

estrutura de trabalho, falou sobre o trabalho corporativo e sobre os custos do treinamento que 

precisa ser feito para iniciarmos as atividades; Alexandra ficou de tentar agendar com eles um 

treinamento presencial na própria Aldeia Coworking, ela estará em Curitiba nos dias 06 e 07 e 

trará maiores informações sobre como serão as atividades seguintes; 

Dona Kimiko seguiu falando da importância de detectar instituições, ONGs que seriam 

interessantes esse trabalho, alinhar o que o voluntário sabe fazer e o que a ONG necessita, 

levantar voluntários aposentados, pois são um público interessante para a divulgação desse 

trabalho, localizar ONG e instituições que também realizam projetos de voluntariado, divulgar 

também para público jovem (AIESEC); 

Luis Cláudio ressaltou a necessidade de um coordenador para o CAV e indicou Alexandra para 

assumir a coordenação. Alexandra aceitou e sugeriu fazermos um projeto sobre como está 

sendo a implantação do CAV em Londrina; 

Silvana falou sobre a possibilidade de fazermos cruzamentos de empresas que poderiam ter 

interesse nesse tipo de trabalho, indicou a participação da Rafaela como sua representante 

quando não puder estar presente nas reuniões; 

Disponibilidade de horário para trabalho voluntário:   

Luciana – Todas as tardes das 14h às 16h; 

Juliana – Terça-feira das 14h às 16h; 

Karen – Terça-feira;  

Luis Cláudio – Terça-feira a partir das 14h;  

Gustavo – Sexta-feira 16h às 19h;   

A próxima reunião ficou marcada para sexta-feira dia 17 às 14h até às15h; 

 



 

 

  

 

 

 

 


