
 

 

Comunicado Nº 02/2021 

Direção 

Recife, 22 de janeiro de 2021. 

 

SUSPENSÃO DA FEIRA SOLIDÁRIA DE LIVROS USADOS 

 

Prezadas famílias: 

 

Com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre a Feira Solidária de Livros Usados que o 

Colégio já realiza há alguns anos, informamos que, devido à pandemia da Covid-19, tivemos que 

suspender esta ação solidária, neste ano de 2021, a fim de evitar aglomerações e atender aos Protocolos 

de Segurança, uma vez que a Feira Solidária funciona com uma dinâmica intensa de circulação de 

pessoas e de contato direto com superfícies, papéis e livros. 

Sabemos que a Feira promove benefícios na socialização de livros que podem ser reutilizados 

para estimular a leitura, como também para atender aos exemplares adotados em nossa Lista Escolar, 

minimizando os impactos financeiros, evitando gastos na compra de livros novos e contribuindo com a 

sustentabilidade do nosso Planeta. No entanto, diante deste cenário pandêmico, se fez necessário o 

cancelamento, neste ano, pois entendemos que a saúde deve continuar sendo nosso foco principal para o 

bem-estar de todos que integram a comunidade escolar do Marista São Luís. 

Caso alguma família se comunique, por iniciativa própria, com outras famílias para realizarem a 

troca entre si, em um outro local combinado, antecipadamente, pelos interessados, lembramos que os 

livros precisam ter passado por um período de quarentena (10 dias sem manuseio do material) antes de 

serem trocados, evitando o contato direto com os exemplares e utilizando sacolas higienizadas e 

descartáveis para a entrega aos interessados. 

Ao mesmo tempo em que lamentamos não poder realizar esta ação solidária, neste ano letivo, 

temos certeza de estarmos agindo de forma correta para evitarmos a disseminação do vírus através da 

troca de livros e circulação de pessoas em nosso ambiente escolar. 

 

Contamos com a compreensão de todos. 

 

Lucielma Ribeiro Sheyla Marinho 

Vice-diretora educacional Bibliotecária 
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