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No dia 29 de maio de 2019 iniciou-se as 8h, a reunião do COMPAZ Conselho Municipal de
Cultura de Paz no. Estavam presentes à reunião: Luis Claudio Galhardi (Londrina Pazeando),
Charleston Luis da Silva (Secretaria Municipal de Cultura), Luciani Cristina Coutinho Louza
(Secretaria Municipal da Educação), Neusa M. R. Napo (Arquidiocese de Londrina), Maria
Aparecida Prandini Pereira (Nós do Poder Rosa).

Dia do Desafio 2019 em Londrina
Participe desta campanha e adote um estilo de vida mais saudável.
Você gosta de desafios?
No dia 29 de maio, participe desta disputa em que só existem vencedores.
O Dia do Desafio é uma campanha mundial de incentivo à prática de atividades físicas em
benefício da saúde e do bem-estar. O objetivo é mobilizar o maior número de participantes em
sua cidade. A disputa é realizada entre cidades do mesmo porte que exercitam a integração, a
criatividade, a liderança e o espírito comunitário através da atividade física.
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5° Abraço Desafio pela Paz – Dia do Desafio
ATIVIDADES DO COMPAZ E PAZEANDO
DATA 29/maio/2019 QUARTA
▪

07 até 07:30 h Calçadão em Frente ao Banco do Brasil – atividade Tiro de Guerra fará
junto com o COMPAZ o “Grito de Paz” (250 recrutas)

▪

08 até 08:40h Ginásio de Esportes Moringão – 5° Abraço Desafio pela Paz – Dia do
Desafio com 1.000 alunos de várias Escolas Municipais.

Durante o DIA TODO haverá, no Calçadão, no SESC Norte atividades do Dia do Desafio.
*Se fizerem atividades de ginásticas e outras atividades físicas, podem registrar no site do
SESC em www.sescpr.com.br ou Central de lançamentos: 3572-7921

Toda a população pode participar.
Faça exercícios físicos entre as 0h e 21h, por no mínimo 15 minutos e registre a sua
participação no site do Sesc Paraná (disponível somente no dia 29/05).
Organize seus grupos de atividades e saia da rotina.
Os resultados serão divulgados no site oficial do evento.
Dúvidas? O Sesc pode te ajudar. Entre em contato com a Unidade do Sesc mais próxima e se
informe sobre o Dia do Desafio.
Participe desta campanha e adote um estilo de vida mais saudável.

https://www.youtube.com/watch?v=htHRiy72WoU
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