
 

 

Forum Itinerary 

 São Paulo, 18 de Maio de 2020 

 

Queridos membros do CEIN, 

 

Espero que todos estejam bem, com muita saúde e prontos  para 

nosso encontro no Fórum CEIN, de começa no dia 28/05/2020 

(próxima sexta)  e vai até o dia 01/06/2020.  

Se você ainda não colocou essas datas na sua agenda, a hora é 

agora!  

 

Estamos preparando esse momento com muita dedicação e nosso 

tema está tão convidativo! 

 

“ Mostrar ao mundo o que fazemos - difundindo os resultados 

das nossas ações como uma linda mensagem para o mundo de 

como criamos valor juntos.”  

 

Não é um bonito desafio?  

 

Esse fórum será de criação coletiva e precisamos de todos o 

máximo de tempo possível para conquistarmos a missão de 

criar um padrão CEIN para realizar projetos.  

Precisamos de todos, para fazermos isso.  

 

DIAS 28 a 29/Maio (quinta e sexta) 
a. Boas-vindas e diálogo aberto  

- Como estamos usamos os recursos CEIN em nossas vidas?  

- O que temos para padronizar as ações da CEIN a partir do que temos em 

comum?  

 

DIAS 30 Maio a 1 Juhno  (sábado, domingo e segunda) 

b. Exemplo de Projeto em andamento:  

Este é um projeto que está sendo preparado pela Valerie Ellis. Como 



 

 

poderemos tomar esse projeto como base para criar nosso padrão? 

 

Veja aqui exemplos de instrumentos concretos que o CEIN tem contudo ao 

longo dos anos:  Roteiro/Roadmap do CEIN, Princípios do CEIN, Mandala 

CEIN, parcerias CEIN. 

Outros recursos que são comuns aos membros: Conteúdos do Website 

Carta da Terra, Agenda XXI, Proposta de Paz, ODS/SDGs da ONU, dentre 

outros.  

 

DIAS 2 a 4 Junho 

c. Ação  

- Elaborar atividades práticas a serem realizadas este ano.  

-  Criar uma atividade ligada aos princípios da Carta da Terra,  solidificar 

nossa parceria e dar visibilidade ao CEIN.  

-  Criar um modelo para um relatório mostrando o tema, o recurso utilizado 

e o tempo gasto.  

-  As atividades podem ser desenvolvidas por individuos, grupos, de 

pessoas ou regiões CEIN.  

 

DIAS 5 a 6 Junho    

d. Fechamento 

- - O que produzimos de concreto. 

- Próximos passos 

- lista de tarefas pelos membros do CEIN: O que cada um pode 

fazer agora. 

(coloque o nome de cada membro e seu projeto no Facebook do 

CEIN) 

   

   

A medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e 

frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e 

grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, 

no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de 

vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com 

um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma 

sociedade sustentável global baseada no respeito pela natureza, 



 

 

nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa 

cultura de paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, 

os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para 

com os outros, com a grande comunidade da vida, e com as 

futuras gerações.  (Carta da Terra). 

 

Quanto mais escura a noite, mais próximo está o amanhecer: 

agora é a hora de acelerar o impulso em prol do desarmamento e 

encontrar nas presentes crises oportunidades para criar uma nova 

historia. (Daisaku Ikeda) 

 

A esperança ativa esta despertando para a beleza da vida em 

nome de quem podemos agir. Nós pertencemos a este mundo . A 

teia da vida esta nos chamando neste momento . Percorremos um 

longo caminho e estamos aqui para fazer a nossa parte. (Joanna 

Macy) 

 

Atenciosamente, 

 

Lídia H. Wasik 

 

 

 


