
Clube de Desbravadores Tamoios
IASD Americanópolis

Comunicado 04

São Paulo, 11 de Abril de 2015.

Prezados pais, 

Temos visto alguma movimentação nas redes sociais em relação à realização
de protestos e manifestações amanhã. Embora as manifestações do último 
dia 15 de março tenham sido em sua maior parte pacíficas e muitos esperem
uma adesão menor ao evento de amanhã, nossa diretoria decidiu não 
assumir riscos desnecessários.

Nós iríamos atravessar o centro da cidade de metrô, com um grupo de 
crianças cansadas, bem no horário em que nas últimas manifestações 
algumas estações de metrô foram fechadas. Como esse era um evento que 
depende apenas do nosso clube, decidimos por adiá-lo:

Nós entendemos que esse tipo de mudança de agenda pode causar 
dificuldades para as famílias que eventualmente já fizeram alguma 
programação, e pedimos desculpas por isso. Gostaríamos de sua 
compreensão de que preferimos errar pelo excesso de cuidado do que pela 
falta dele.

Qualquer dúvida, por favor, entrem em contato.

Elcio Ferreira
Diretor

11 2639.3347
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Excursão: Pico do Jaraguá
Não será amanhã. Adiada para:

Domingo, 26 de Abril
06h30
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