
Ata022 Nós Podemos Londrina 17/agosto/2012 

Iniciou-se às 14h na Aldeia Coworking rua Goiás, 1774 centro de Londrina. A reunião iniciou 

com a apresentação de cada um: Luis Claudio Galhardi (do Pazeando), Juliana Lívia Bortolin 

(LBV), Silvana Postiglioni (Instituto GRPCOM – Rede Globo), Alexandra P. Y. Santos ( Aldeia 

Coworking), Kimiko Yoshii (Instituto Yoshii), Rafaela Vieira Marinho (Equipe Aldeia Coworking); 

Vany K. Kanabushi (Grupo de Gestantes); Rubem Aparecido Rocha (Equipe Aldeia 

Coworking); Daniela Faria (Centro Voluntário de Londrina); Jorge Matheus (Voluntário do CVL). 

 

Seguiu-se com a apresentação do Centro de Voluntários de Londrina (CVL) por Daniela Faria, 

que falou de seu trabalho de sete anos com voluntários na cidade de Londrina, explicou que os 

voluntários a procuram e são encaminhados para as ONGs que necessitam; O CLV possui 

projetos nos bairros que proporcionam uma aproximação do trabalho com a sua localidade; 

Rafaela falou da possibilidade de potencializarmos a CLV em Londrina e não de criarmos um 

CAV em Londrina; Alexandra explicou sobre a rede que envolve o CAV e sua importância; Luís 

reforçou a importância do site do CAV para a divulgação e da possibilidade de associar e 

indicar os voluntários aos trabalhos nos bairros cadastrados no CLV; Daniela explicou sobre as 

palestras que o CLV proporciona e que nós (CAV) podemos atuar juntos na continuidade 

desses trabalhos; Alexandra falou da necessidade de um voluntário para as funções 

administrativas; Daniela se responsabilizou por colocar no site a vaga de voluntário 

administrativo; 

Luciana e Karen se propuseram a auxiliar no cadastro das ONGs; Alexandra ficou responsável 

de confirmar sobre como funciona o sistema do CAV e de verificar o que é preciso para o 

instalarmos em Londrina; Silvana falou da possibilidade de Daniela disponibilizar algumas 

horas para estar auxiliando Alexandra no início da implantação do CAV e Daniela se prontificou 

a tentar disponibilizar algumas horas para nos auxiliar; 

Dona Kimiko ressaltou que precisamos fortalecer o grupo e só posteriormente divulgar para 

imprensa; Silvana falou de nos aproximarmos do trabalho da Daniela, de alinharmos isso ao 

nosso trabalho e de paralelamente a isso organizar as listas de ONGs; 

A proposta que o grupo sugeriu seria de unir as forças do CAV com as do CLV; 

Alexandra propôs que cada um elabore, através de um documento, o que irá poder fazer pelo 

CAV; Alexandra se propôs também a fazer um planejamento para apresentar na próxima 

reunião; Além de criar o grupo do CAV no g-mail e entrar em contato com Daniela para ela vir 

fazer a apresentação do CVL; 

Próxima reunião ficou marcada para dia 31/08 às 14h; 

Programação:  

              30 minutos apresentação com Daniela do CVL; 

              30 minutos de apresentação de Planejamento Estratégico do CAV com Alexandra; 

              15 minutos de explanação sobre como funciona o sistema do CAV com Alexandra; 



 

 

 

 

 

 


