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SOMOS MORADORES DE LONDRINA E TEMOS
ALGO QUE PRECISAMOS COMPARTILHAR
Olá caro vizinho (a):
ESCREVEMOS sem medo de inundar o papel com nossos sentimentos sobre
Londrina.
Não é sobre governos, épocas, crises. É sobre nós.
Esta é uma carta para CONTRARIAR O PESSIMISMO que contamina o horizonte e
para relembrarmos o que Londrina preserva e tem de BOM.
Uma carta endereçada a você capaz de REAGIR diante da crise, de se levantar em
busca de uma cidade para pessoas, erguida com gente que se ajuda.
É isso: uma carta para quem acredita, mais do que no poder dos governos, no poder
que está nas pessoas.
Não queremos gastar ENERGIA com o coro das reclamações.
Não somos do discurso do “não tem jeito”.
Ao contrário: enxergamos como a colaboração e o conhecimento podem colocar
Londrina em OUTRO NÍVEL, outro patamar.
Estamos motivados e TEMOS UMA PROPOSTA contra esse desânimo e essa
avassaladora sensação de derrota.
Há SAÍDA para a crise – e temos uma certeza: ela está NAS CIDADES. Vamos
COMEÇAR a consertar as coisas por aqui. Vamos começar por Londrina.
As cidades certamente estão entre as invenções humanas das mais geniais. FICAR
junto. Viver junto. Um SUPRIR o outro. Baita tecnologia social. Vamos usar isso como
ativo, como o nosso pote de energia.
Não somos candidatos, não pertencemos a partidos nem tampouco mantemos
ligações com qualquer governo.
Somos moradores de Londrina com vontade de ampliar em escala a nossa
contribuição para a cidade.
Se a cidade é nossa, decidimos criar algo para conhecê-la ainda melhor. Também
precisamos cuidar dela muito mais. E isso precisa ser com mais gente.
Eis o nosso poder. Poder de morador. De GENTE COMUM.
O que temos?
Um repertório de informações, conhecimentos e vivências sobre Londrina.
Durante anos, esquadrinhamos a cidade e as pessoas e NOS TORNAMOS essa
experiência.

Como jornalistas dos principais veículos de comunicação de Londrina, conversamos com
pessoas nos bairros, nas casas, nos prédios, vielas, vales, praças, cadeias, ruas, salas de
aulas, lugares públicos, empresas, zona rural, estrada, aeroporto, rodoviária.
PRESENCIAMOS incêndios, tremores, alagamentos, secas, geadas, colheitas,
nascimentos, velórios, motins, protestos, invasões, desocupações, demolições,
revitalizações, mutirões, vitórias, derrotas, homenagens , revoltas...
CONVERSAMOS com muita gente, colhemos muitas impressões. Médicos, doentes,
professores, estudantes, economistas, endividados, empresários, empregados,
desempregados, taxistas, andarilhos, motoristas, passageiros, ciclistas, agentes de
trânsito, agentes carcerários, polícias, bandidos, prefeitos, vereadores, deputados,
senadores, músicos, poetas, atores, pintores, cineastas, padres, pastores, pais de santo,
espíritas, budistas, ateus, filósofos, economistas, crianças, velhos, pobres e ricos.
VIAJAMOS nas causas e coisas de Londrina. Na alegria e na tristeza, onde tinha gente,
estivemos lá.
Nesse tempo, a vontade de Londrina como cidade-exemplo aumentou. Como moradores,
todos sempre quisemos uma Londrina que SAI NA FRENTE.
E então? COMO VOCÊ REAGE ao convite para um movimento por uma cidade mais
gentil, para um lugar de inovação entre nós, para erguermos a cidade-cooperação, a
cidade de vibração conjunta?
COMO VOCÊ RESPONDE se desafiado, com muita comunicação, educação e interação,
a colocar Londrina no degrau de cima das cidades brasileiras - a partir da força de nós
mesmos, moradores?
Começamos a tecer o que precisa ser uma sólida conexão entre as pessoas que vivem
aqui na nossa cidade. PROCURAMOS os moradores de Londrina capazes de agir com a
gente em vários temas, em várias dimensões, para resolver, conectar, despertar,
energizar, passear, agitar, conhecer, ensinar e aprender em um processo de evolução
permanente por uma cidade melhor. Enxergamos uma cidade-motivação.
Desde já, estamos chamando VOCÊ para encontros, cursos, interações e provocações de
morador para morador. Queremos descobrir caminhos para desenhar mapas felizes. Nos
guiamos pela sintonia com a pulsação da nossa belíssima cidade. Você vai gostar.
Com uma tarefa desse tamanho, buscamos moradores com nosso espírito, vontade e
interesse. Queremos mais perto quem aceite elevar o nível do que entende sobre si
mesmo e sobre Londrina.
Para construir essa “cola”, essa liga entre nós, precisamos da ajuda de muita gente, de
muitas formas. Existe, claramente, um desafio financeiro neste processo. É a parte da
solução, não do problema. E precisamos contar muito com você nessa também.
Um dia, assim como começamos em Londrina, as cidades brasileiras vão reconhecer em
nós, moradores, a energia que faltava para superar os maiores desafios da nossa vida e
da vida urbana. Este é o Todos Por Um, Londrina!
Venha passear com a gente. Chame o vizinho. Experimente. Olhe. Descubra. Conheça.
Ouça. Aprenda. Ensine. Aproveite. Plante. Recicle. Conserte. Compartilhe. Faça agora. O
poder está nas pessoas. Está na gente.
Christina Mattos, Marcelo Frazão, Ranulfo Pedreiro
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