Londrina, 10 de julho de 2014
Prezado Sr(a) Diretor (a)
O aluno (a) [ou um pai/mãe ou professor] desta escola foi selecionado pela COMISSÃO
ORGANIZADORA da 14° Semana Municipal de Paz para o livro Londrina Pazeando 2014 - “Por
um Mundo sem armas, drogas, violência e racismo – Tema Social da Copa do Mundo –
Campanha Desarmamento”.
Lembramos que o livro será lançado (entregue aos alunos – todos pais ou professores) na
abertura da 14° SEMANA MUNICIPAL DA PAZ de Londrina que ocorrerá em 22/set/14
SEGUNDA às 14h. Programe-se e leve os alunos [ou um pai/mãe ou professor] de sua escola
para participar desta festa - mais de uma década promovendo cultura de paz! **leve no dia sua
bandeira da escola, ou faixa/banner. Vamos nos manifestar !!!
Estaremos realizando a 12° Noite de Autógrafos com os autores do livro, na Livrarias Curitiba do
Shopping Catuai em 24/set/14 QUARTA das 19 ás 20:30 h
Também realizaremos no dia 25/set/14 QUINTA das 19:00 às 20:30h a 11° Noite de Cultura de
Paz na Igreja Nova Aliança, por impossibilidade do Teatro Ouro Verde ser utilizado. O endereço é
rua Cuiabá, 48 esquina com Rio Grande do Norte – Centro.
As escolas interessadas em participar desta noite de cultura de paz poderão entrar em contato
para obter maiores detalhes, com a Conselheira do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de
Paz Leozita Baggio Vieira pelos fones 8408-7463 ou 3322-1788 ou ainda com ONG Londrina
Pazeando com Luis Cláudio 9996-1283/ 3324-5483.
Encontra-se na internet (www.londrinapazeando.org.br) a relação dos nomes das escolas e alunos
(pais
e professores)
selecionados
para compor
o livro
2014,
bem
como
PROGRAMAÇÃO/calendário da semana da paz... PARTICIPE!
Certos de estamos colaborando para construção de uma cultura de paz e não-violência em nossa
cidade, agradecemos sua atenção,
Um abraço a todos, com desejo de paz.

Luis Claudio Galhardi
Londrina Pazeando
9996-1283
Organização semana municipal da Paz: Londrina Pazeando e COMPAZ Conselho
Municipal de Cultura de Paz de Londrina.
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