Convite: 2° Marcha Mundial da Paz e da Não-Violência - 02 de outubro / 17 de
dezembro de 2019.
CONEXAO LONDRINA
Queremos convidá-lo a aderir à 2° Marcha Mundial da Paz e da Não-Violência que teve
início em 02 de outubro, em Madri e está percorrendo os seis continentes em todo o
mundo, passando por Londrina em 17 de dezembro, e será encerrada com a chegada à
Madri em 8 de março de 2020.
O dia 02 de outubro é uma data importante para o mundo: é quando se comemora o
nascimento de Gandhi e foi declarado pelas Nações Unidas como o “Dia Internacional da
Não-Violência”.
Em Londrina, nossa participação se intensificou em uma reunião significativa e cheia de
simbolismo em 02 de outubro, pois nos unimos à povos e nações que também tem como
preocupação e fundamento a construção de um mundo sem violência.
Tratou-se de uma iniciativa impulsionada pela organização internacional Mundo Sem
Guerras em conjunto com diversas organizações e pessoas dispostas a organizar ações e
percorrer novamente todo o planeta, para contribuir na construção de um mundo sem
guerras e sem violência.
Em sua 2ª edição, 10 anos após a primeira Marcha, Londrina estará novamente presente,
ilustrando nossos valores.
No dia 02/out nos reunimos das 8 às 10 horas, à Rua Dom Bosco, 145 (Arquidiocese de
Londrina) e realizamos:
1. Conexão Londrina com Marcha no Mundo
2. Painel Humanos dom símbolo internacional da Paz
3. Planejamos a participação nas atividades da Caravana (17dez) em Londrina.
Certos de sua união aos melhores propósitos para nossa cidade, segue nosso abraço, com
desejo de Paz
COMPAZ E LONDRINA PAZEANDO
contato: Luis Claudio Galhardi
43.99996-1283 tim 99144-5276 vivo
*IMPRIMA O SEU POST ABAIXO, TIRE SUA FOTO E PUBLIQUE - escolas, empresas e
pessoas conectadas em Londrina (02/out/2019- 08/mar/2020) ou envie sua foto, ou de
seu grupos para paz@londrinapazeando.org.br

SITE http://londrinapazeando.org.br/2-marcha-mundial-pela-paz-e-nao-violencia/

