Carta para Escolas e Alunos – LIVRO IMPRESSO 2020

Londrina, 25 de novembro de 2020
Prezado(a) Diretor(a)
Sua escola foi selecionada pela comissão organizadora da 20° Semana Municipal de Paz para participar do 18°
Livro Londrina Pazeando 2020 - “20 ANOS PAZEANDO” Grupo Jovem em Londrina”
Lembramos que o livro será lançado e entregue aos alunos, aos professores orientadores, que participaram da 18°
coletânea de textos, em evento que ocorrerá em 09/dezembro/2020 QUARTA às 10h no auditório da UNICESUMAR
(Av. Santa Mônica, 450 Jd Franca). Lembrando a todos que é véspera do aniversário de Londrina, e a participação
de todos e a entrega do livro é um presente e uma homenagem à nossa cidade, é um presente para nós neste
aniversário de 20 anos do Londrina Pazeando. Agradecemos a todos que se empenharam alunos, pais, professores,
escolas, que mesmo com todas as dificuldades neste ano de pandemia ajudaram a entregarmos mais esta edição.
REGRAS E PROTOCOLO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA:
1. Cada aluno poderá ir ao evento com 1 (um) acompanhante, que poderá ser ou Pai, ou Mãe, ou
Responsável ou ainda pelo professor coordenador dos trabalhos e ou ainda pelo diretor(a)
2. Caso o aluno vá com seu familiar responsável, os professores coordenadores dos trabalhos estão
convidados para irem receber seu exemplar e representar sua Escola.
3. Todos deverão ir de máscaras
4. Não vamos abraçar ou dar as mãos, e manteremos distância
5. Faremos solenidade de entrega e um a um será chamado para ir à frente receber seu livro e tirar sua foto
com os organizadores.
6. Teremos álcool em gel na entrada
7. Sentaremos em cadeiras com espaçamento entre as pessoas

Realizaremos a 18° Noite de Autógrafos com os autores do livro impresso, na Livrarias Curitiba do Shopping Catuai
no ano que vem – 2021, em data a ser agendada conforme tenhamos liberação das autoridades de saúde.
Entregaremos UM EXEMPLAR DO LIVRO + um Jogo Trilha da Paz versão impressa, para cada aluno e o
professor orientador de cada escola selecionada. Na Livrarias Curitiba (ano que vem) todos que participarem da 18°
noite de autógrafos, receberão um novo (outro) exemplar, e assim tiraremos as fotos com os colegas, amigos e
familiares neste outro evento.
Encontra-se na internet (www.londrinapazeando.org.br) a relação dos nomes das escolas e alunos selecionados
para compor o Livro Pazeando 2020 impresso.
Certos de estarmos 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 9.9996-1283 tim

Organização da 20ª Semana Municipal da Paz: Londrina Pazeando e COMPAZ Conselho
Municipal de Cultura de Paz de Londrina.
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