
 

 

A gente não quer só comida: Campanha distribui kits de livros de literatura 
infantil junto com cestas básicas 

Comunidade Viva sem Fome e Sabic promovem a entrega de kit especial 
contendo livros literários e um diário de leitura, para estimular a leitura em 

família em tempos de isolamento social.  

Durante o mês de março, as famílias que são contempladas com as cestas da 
campanha Comunidade Viva Sem Fome estão recebendo também o Kit “Diário de 
Leitura”, composto por 2 livros literários infantis e um “Diário de Leitura”, produzido pela 
Sabic - Associação dos Amigos das Bibliotecas Comunitárias, especialmente para essa 
ação. O diário contém dicas de leitura, informações sobre o hábito de ler e espaços 
onde as crianças, e suas famílias, podem registrar suas impressões e sentimentos 
acerca das experiências de leitura. “No Diário de Leitura, também podem ser escritas, 
por toda família, mensagens, comentários, desenhos, assim como, recados para os 
escritores. Isso possibilita a interação das crianças com o universo literário” diz Grace 
Santos, produtora cultural da Sabic.  

A campanha Comunidade Viva Sem Fome realiza, desde o seu início, ações que 
buscam além de garantir a segurança alimentar para as famílias em situação de maior 
dificuldade, acesso à cultura e educação. Cultivar o hábito da leitura desde cedo e 
desenvolver uma relação positiva com os livros na infância é essencial não só para o 
desenvolvimento infantil, como também para o futuro da criança. A forma como nos 
relacionamos com a leitura desde pequenos influencia toda a nossa formação ao longo 
da vida.  
  
Sobre o Comunidade Viva Sem Fome  

O enfrentamento à miséria e a fome, muito agravadas pela pandemia, é a 
proposta da ação em rede Comunidade Viva Sem Fome, que envolve cerca de cem 
organizações da sociedade civil e é coordenada pela AIC – Agência de Iniciativas 
Cidadãs e pela Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais. A rede promove ações nos 
âmbitos da segurança alimentar, da proteção social e da promoção de ações educativas 



 

 

e culturais junto a milhares de famílias da Grande BH em situação de 
extrema vulnerabilidade social.  

Em funcionamento desde abril de 2020, a iniciativa já alcançou 
resultados expressivos, com mais de 230 toneladas de alimentos distribuídas e levou 
segurança alimentar e educação para a cidadania a quase cem mil pessoas.  
Informações em: http://www.comunidadevivasemfome.org.br 

  
Sobre a Sabic  

A Associação dos Amigos das Bibliotecas Comunitárias (Sabic) é uma rede que 
articula diversas bibliotecas comunitárias criadas e mantidas de forma voluntária por 
moradores das periferias, vilas e favelas da Grande Belo Horizonte. As ações de 
incentivo à leitura desenvolvidas pela Sabic têm como objetivo levar a leitura para o dia 
a dia da população e ampliar equipamentos culturais que promovam o livre acesso aos 
acervos literários por toda Região Metropolitana de Belo Horizonte.  
Informações em: http://www.sabic.org.br 

  
Serviço  
Doações pela página: http://www.comunidadevivasemfome.org.br 

Contatos:  
Viviane Ferreira – Comunidade Viva sem Fome  
(31) 99862-8040  
Grace Santos – Sabic  
(31) 98512-4131  
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