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APRESENTAÇÃO
Mais do que gravitar em torno de um objeto cultural, o processo de escrita deste livro confirma, sobretudo, a história de amor, de
satisfação e de interesse de seus autores por poderem compartilhar com a comunidade fábulas e histórias de vida que, além de manifestarem a historicidade, também manifestam as diversas leituras dialogadas em seus aspectos interacionais.
O ponto de partida para a produção coletiva do livro foi a exibição para os autores, crianças e adolescentes participantes do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS Sul, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga, durante a Oficina de Incentivo às Práticas Sociais de Leitura e Escrita, a partir de um
site pedagógico (www.proativa.vdl.ufc.br/oa/fabulas/fabulas.html) que tem por finalidade estimular a criatividade infanto-juvenil, instrumentalizando-os com ferramentas nele disponibilizadas, dentre elas: escolha de um cenário, de personagens e de objetos que comporão a
fábula, além da opção de digitação, de revisão e de impressão do texto elaborado. Obteve-se como resultado o desabrochar dos processos
de autoria nessa população, com destaque para a ênfase variada – mediação sócio-histórica – quanto às ferramentas oferecidas.
Todos os participantes do grupo se envolveram significativamente nos processos de produção dos textos, bem como os profissionais vinculados a esse trabalho que também se dedicaram com afinco na organização da coletânea e na busca de recursos para a edição e
impressão do livro. Desse modo, foram obtidas seis fábulas e dezessete relatos autobiográficos. Ao final do processo, com a colaboração de
todos os participantes, foi escolhido um título para essa produção coletiva: Fábulas... Do nosso jeito!
Vale ressaltar que a maioria dos autores são crianças e adolescentes moradores da Vila Carvalho, bairro localizado na zona rural
do município de Votuporanga (SP). Nessa pequena vila, uma biblioteca está sendo organizada com a participação deles. E já que um dos
aspectos do processo de autoria é a consideração do público leitor, a concretização desse livro e a sua disponibilização para as bibliotecas
públicas não poderia acontecer em momento mais propício. Momento de entrada dessas crianças e adolescentes na cultura escrita como
autores, como sujeitos construtores de sentidos e de direitos!
Maria Ignez de Lima Pedroso
Coordenadora da Oficina
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A fazenda do senhor Mané
Em um belo dia, o porquinho resolveu sair do
seu chiqueiro e aprontar algumas bagunças.
Foi até o seu amigo cavalo e falou:
- Vamos aprontar com o senhor Mané?
O cavalo respondeu: - “Bora!”
Vamos chamar os outros animais.
A vaca disse: - Eu acho melhor não fazermos
isso com o senhor Mané. E a galinha também
disse: - Não vamos aprontar com o senhor
Mané porque ele é muito bonzinho com a
gente.
Os animais falaram: - Isso! Não vamos
aprontar com o senhor Mané.
Moral: trate bem quem lhe faz bem.
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A força da amizade
Num belo dia, a águia foi procurar
comida na praia. Do céu, avistou um
peixe e uma arraia. Mergulhou, pegou
o peixe e estava levando-o para o seu
ninho. Mas, durante o voo, o peixe
escapou e se perdeu no mar.
A arraia, que era amiga do peixe, foi
em busca dele, o encontrou e o levou
de volta para casa.
Moral: nunca deixe um amigo para
trás.
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O circo da esperança
Certo dia, o leão avisou os outros animais
que não iriam mais receber seus salários,
porque o parque onde trabalhavam estava
falindo.
Decidiram, então, montar um circo. O
elefante era o trapezista, a foca, equilibrista,
o macaco, malabarista e o leão era o
apresentador.
O espetáculo foi um sucesso e, assim,
conseguiram salvar o parque.
Moral: quem acredita sempre alcança.
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Todos unidos
Numa bela tarde, os animais se assustaram
ao verem um machado preso no tronco de
uma árvore e também uma fogueira.
Como eles vivem no sertão e lá é muito quente,
não podem ficar sem árvores e temem os
incêndios.
O boi convocou uma reunião com todos os
animais. Então, decidiram que o cachorro e
o bode ficariam como seguranças para não
deixarem ninguém mais cortar as árvores
daquele local onde eles vivem e que os outros
animais apagariam a fogueira jogando terra
sobre o fogo.
Moral: preservar para viver.
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Um por todos e todos por um
Numa floresta havia uma cobra naja e um
papagaio.
Num belo dia, ao anoitecer, viram uma
fogueira entre eles em um lugar descampado.
O vento levou uma fagulha para a mata e
o fogo se alastrou causando um grande
incêndio na floresta.
O papagaio chamou as aves suas amigas para
ajudarem a apagar o fogo pelo ar e a cobra
avisou os animais terrestres para sairem da
floresta. Conseguiram apagar o incêndio e
todos se salvaram.
Moral: trabalho em equipe ganha força.
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Amigos para sempre
O golfinho, que é amigo do peixe, gosta
de ficar junto com ele. O peixe vendo
como ele pula lhe disse: - Que legal! Me
ensina a fazer isso? E o golfinho o ajuda
a pular.
Perto da praia, a tartaruga diz ao peixe:
- Que tal nadarmos juntos? Neste
momento, ela escuta o caranguejo
falando: - Eu também quero nadar
com vocês. Então, a tartaruga coloca
o caranguejo nas costas e o leva para
nadar com o peixe e com o golfinho.
Todos se divertiram juntos e dizem: Gostamos muito disso!
Moral: amigos ajudam uns aos outros
e se divertem juntos.
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HISTÓRIA DE VIDA DOS AUTORES

Olá, tudo bem?
Meu nome é Adeilson Lopes de Oliveira. Meus pais se
chamam Maria e José. Tenho dois irmãos. Moramos em
um sítio perto do bairro Vila Carvalho de Votuporanga
(SP).
Eu gosto de jogar bola e de andar de bicicleta com os
meus amigos.
Tenho doze anos. Nasci no dia 07 de maio de 2004. Estudo
no 7º ano A da Escola Estadual Dr. José Manoel Lobo.
No Grupo de Convivência do CRAS Sul, fazemos passeios,
temos atividades de lazer e de dança. Fazemos diversas
ações de aprendizagem. As que eu mais gosto são as
atividades físicas. Mas, também gosto muito de ler e de
escrever textos.

Meu nome é Breno Soares Souza. Moro no bairro Vila
Carvalho do município de Votuporanga (SP).
Nasci no dia 13 de outubro de 2005. Estou com onze anos
e estudo no 5º ano do CEM Deputado Narciso Pieroni.
Meus pais são a Elaine e o Claudemir. O apelido do meu
pai é Batavo. Tenho quatro irmãos.
Meu melhor amigo é o Miguel.
Gosto muito de comer feijoada, de brincar de pé na lata,
de ler e de escrever, principalmente, poemas.
Participo do Projeto no CRAS Sul e gosto muito, por isso,
quase não falto.
Tenho um cachorro e uma cachorra. Ele se chama Scooby
e ela se chama Dafne. Eles são irmãos. Peguei os dois
desde que eram filhotinhos e gosto muito deles.
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Meu nome é Danielly Soares Souza. Nasci no dia 10 de
abril de 2007. Tenho nove anos.
Vivo com a minha mãe que se chama Elaine. Nós moramos
na Vila Carvalho, um bairro de Votuporanga (SP).
Gosto muito de vir ao CRAS Sul, porque aqui tenho
amigos, aprendo coisas boas e me sinto bem.
Adorei interpretar personagens de uma história infantil
chamada “Agora não, Bernardo”.
Gostei muito de contar fábulas, porque essas histórias me
fazem sonhar. Sonhar que posso ser até uma princesa.

Meu nome é Diogo Ramos Delfini.
Nasci em 20 de julho de 2002. Tenho quatorze anos e
moro em Votuporanga desde que nasci. Morava com a
minha avó e com o meu avô até depois das férias de julho
de 2016. Depois mudei para a casa da minha mãe na Vila
Carvalho.
Minhas maiores diversões são: assistir televisão, ler livros
e jogar videogames.
Tenho dois irmãos que moram comigo: o Khauan e o
Douglas.
Gosto de vir ao Grupo do CRAS Sul, principalmente,
quando nos levam para passeios em outros lugares.
Gosto muito de animais. Tenho dois: uma cachorra
chamada Kika e um coelho chamado Percy.
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Meu nome é Douglas Ramos Delfini. Sou filho de Daniel
e Danitiely. Moro em Votuporanga (SP), na Vila Carvalho,
com minha mãe, meu padrasto, Fernando, e com meus
dois irmãos, o Khauan e o Diogo.
Nasci em 25 de setembro de 2000 na cidade de
Votuporanga.
Atualmente, estudo no 1º ano do Ensino Médio na Escola
Estadual Dr. José Manoel Lobo.
Nas horas vagas, gosto de jogar no celular e de dormir.
Tenho um coelho chamado Percy e uma cachorra, a Kika.
Em alguns momentos saio com o meu pai. Vamos à festas,
na casa da minha avó e na casa da minha tia.
Quando ficar mais velho, quero ser Geólogo, para
encontrar pedras preciosas e ossos de dinossauros.
Como gosto muito de tirar fotos, talvez, também ainda me
torne um fotógrafo futuramente.

Sou a Eduarda Cristina Soares Ramos. Nasci no dia 26 de
agosto de 2003. Meus pais são a Neliane da Silva Soares
e o Orivaldo dos Santos Ramos.
Estudo na Escola Estadual Dr. José Manoel Lobo na 7ª
série A.
Eu gosto de sair, gosto de mexer no celular, gosto de andar
de bicicleta, de jogar bola com meus amigos e amigas.
Gosto de vir ao CRAS Sul, porque, além das atividades
que fazemos, dos passeios que já fizemos e que ainda
iremos fazer, também gosto muito dos meus colegas do
Grupo e dos profissionais.
Eu tenho um cachorro de estimação e uma gata. O
cachorro se chama Sansão e a gata se chama Gatita!
Eu moro com meus avós. Eles se chamam Hélio Soares
e Derivalda Maria da Silva Soares. Nós moramos em um
bairro de Votuporanga (SP) chamado Vila Carvalho.
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Eu sou a Eyshila Campos Lopes. Tenho dez anos.
Gosto de ler e estou achando muito interessante ajudar a
escrever essas fábulas.
Posso até ser um personagem... Ali eu posso ser feliz.

Eu me chamo Gabriele Soares dos Santos. Já tenho seis
anos e nasci em 01 de janeiro de 2010, num lindo dia
de sol.
Adoro brincar com as minhas bonecas, faço de conta que
elas são as minhas filhinhas.
Eu vou ser médica, porque quero ajudar as pessoas a não
sofrerem mais.
Vivo na Vila Carvalho no município de Votuporanga (SP).
Vivo com minha mamãe.
Gosto muito de vir para o CRAS Sul para aprender.
Sou uma criança carinhosa e adoro brincar!
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Eu me chamo Giovanna de Souza Araújo. Tenho oito anos
e nasci em Votuporanga (SP).
Tenho dois cachorros e moro com a minha mãe e com o
meu pai.
Gosto de estudar e de brincar. Gosto de sorvete de
chocolate, gosto muito de animais e gosto de fazer
aniversário.
Tem vezes que estou de bom humor, mas também já
fiquei de mau humor...
Estou no 3º ano B.
Gosto muito de brincar de boneca e esparramo todos os
meus brinquedos, mas, depois, não gosto de arrumar.
Ajudo minha mãe nos afazeres da casa e depois vou
brincar na praça, porque moro perto de uma pracinha.
Então, quando eu acabo de ajudar a minha mãe vou
brincar com minhas amigas.
Vou aproveitar a minha infância enquanto é tempo.
Tchau! Foi um prazer conhecer vocês.

Meu nome é João Carlos Bassini Junior. Mas, não gosto
que me chamem de João. Eu sou o Júnior.
Tenho dez anos, jogo futebol e amo animais. Para ajudálos, vou ser Veterinário.
Sou um menino feliz.
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Meu nome é Júnior Penquis da Silva.
Nasci no dia 26 de fevereiro de 2006. Vou fazer onze anos.
Moro com os meus pais, Manoel e Cristiane.
Adoro andar de bicicleta, soltar pipa e viver livre.

Meu nome é Khauan Ramos Julião.
Nasci em 01 de abril de 2006 na cidade de Fernandópolis
(SP), mas nunca morei lá, sempre morei em Votuporanga
(SP).
Tenho dez anos de idade e atualmente moro no bairro
Vila Carvalho.
Gosto de comer doces e de jogar basquete.
Também gosto de Matemática e de Ciências.
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Oi!
Eu me chamo Kauan Poletto Perinelli.
Gosto de jogar bola e jenga. Também gosto de capoeira,
de lutar karatê, de brincar com os amigos e de ir ao
parque.
Tenho dez anos e estudo no CEM Profª Irma Pansani
Marin.
Tenho uma irmã. Também tenho vários animais de
estimação: uma calopsita, um periquito e um louro.
Gosto do Grupo do CRAS Sul, principalmente das
brincadeiras.

Olá!
Meu nome é Lucas Canuto Soares. Nasci no dia 28 de
outubro de 2002. Meu pai se chama Wellington e minha
mãe se chama Eliana.
Moro no bairro Vila Carvalho do município de Votuporanga
(SP).
Gosto de jogar futebol e de sair com meus amigos.
Frequento algumas vezes por mês o Grupo do CRAS Sul,
para participar de alguns tipos de atividades e de passeios.
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Eu sou o Thales Lorisvaldo Ferreira da Silva. Nasci no dia
27 de julho de 2009 nesta linda cidade que é Votuporanga
(SP).
Minha mãe, Taise Maira, contou-me que estava lindo o
dia em que eu nasci, que naquele dia havia uma linda
paisagem e ela me disse que eu seria o rei da vida dela.
Já sou e acho que vou ser muito feliz!

Meu nome é Verônica Alves Ferreira Barbosa. Vou fazer
nove anos dia 24 de novembro de 2016.
Estou no 3º ano do Ensino Fundamental.
Moro com meus pais e com a minha irmã. Moramos em
Votuporanga, em frente ao CRAS Sul.
Eu adoro escrever e ler. Amo os livros e estou muito feliz
por estar escrevendo com meus amigos esse livro de
fábulas.
Quando leio, vou imaginando a história no meu
pensamento...
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Eu sou a Vitória Alves Ferreira Barbosa. Nasci no dia 09 de
dezembro de 2004. Tenho onze anos.
Estudo no 6º ano A da Escola Estadual Dr. José Manoel
Lobo.
Minha mãe é a Francislene Alves Ferreira e o meu pai é
o Ideval Batista Barbosa. Tenho três irmãs: a Beatriz, a
Verônica e a Isabela.
Na escola, gosto muito de matemática e de educação
física.
No dia a dia, gosto muito de jogar bola: vôlei, basquete e
futebol. Gosto de pular corda, de andar de bicicleta e de
brincar de bambolê.
Gosto de ler e de escrever os textos que fazemos no Grupo
de Convivência do CRAS Sul. Também gosto das atividades
de dança que temos nesse local.
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HISTÓRIA DE VIDA DOS ORGANIZADORES

Maria Regina de Domenicis. Nasci há longos 59 anos nesta
linda cidade de Votuporanga-SP. De família humilde, filha
de “Seu” Toneco e dona Léo, aprendi desde pequena
que a maior virtude do homem é “saber ser” e não
apenas “ter”. Aprendi que devo e preciso amar pessoas
e animais, e não coisas. Pedagoga por opção, professora
de Espanhol por identificação e socióloga por conta das
minhas interrogações. Uma mulher plena, com dois filhos
e dois netos que me fazem amar cada dia mais e ser
melhor, em constante superação de mim mesma, a cada
segundo. Essa sou eu. Simples assim.
Educadora Social

Chamo-me Jéssica Pereira Bogaz, nasci no dia 30 de
janeiro de 1991, na cidade de Votuporanga-SP, onde
resido atualmente. Sou filha de José e Maria, tenho duas
irmãs, Cássia e Alessandra. Sou formada em Psicologia e
adoro lidar com os diferentes estilos de vida trazidos pelas
pessoas que convivo. Trabalho no Centro de Referência
de Assistência Social – CRAS, na região sul da cidade de
Votuporanga-SP. Gosto de passar meu tempo livre com
aqueles que amo, apenas pelo fato de estarmos juntos,
fazendo nenhuma ou inúmeras atividades.
Orientadora Social
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Renata Cristina Rocha. Nasci em 16 de junho de 1977, na cidade de José Bonifácio- SP. Filha de Salvador Oliveira da Silva,
lavrador e retireiro, e Dorcília Fernandes da Silva e Silva, dona de casa. Sou a quinta filha de seis irmãos. Passei minha
infância, muito pobre, morando em várias fazendas e, no ano de 1984, comecei o período escolar na cidade de Álvares
Florence, interior de São Paulo. Na infância minha maior paixão era as brincadeiras de ruas e as literaturas em gibis escritas
por Maurício de Souza; histórias que faziam me identificar com a vida do interior. No ano de 1994, casei-me com Israel
Rodrigues Rocha e tive uma filha, a pequena Jhenifer Stefani.  Em 2009, iniciei a faculdade no curso de Serviço Social, na
UNIFEV – Centro Universitário de Votuporanga, e desde o período de estágio universitário estive presente com grupos do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nos CRAS de Votuporanga. Atualmente trabalho no CRAS Sul. Atuo,
também, a favor da liberdade de gênero, movimento da pessoa negra, movimento feminista e economia solidária, sempre
pensando na transformação e independência do indivíduo.
Orientadora Social
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Sou Joaquim Marciano Ribeiro Filho. Nasci em 8 de julho de 1987, em Auriflama-SP. Considero-me como filho de pais corajosos
que não mediram esforços para cuidar de meu desenvolvimento. Caçula, compartilhei minha infância de brincadeiras na zona
rural com mais duas irmãs. Foi uma infância protegida pelo brincar. Desde criança me interessei pela leitura, a escrita e pelas
dúvidas. Conviver doze anos diretamente com a natureza me permitiu valorizar as relações e compreender, posteriormente,
que as tecnologias não devem substituir o contato com as pessoas. Ingressei na Faculdade, e pelo compromisso com o
desenvolvimento humano, formei-me em psicologia. Trabalhei em várias cidades da região e estar a cinco anos atuando na
Política de Assistência Social de Votuporanga-SP ao lado de crianças, adolescentes e suas famílias, permitiu-me continuar
a valorizar o potencial de cada pessoa e suas histórias, incentivando-os a conquistas através do reconhecimento de seus
direitos socioculturais. Atualmente trabalho no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Sul de Votuporanga, como
profissional de referência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes. Como as
vontades de criança, as dúvidas de adolescente e as responsabilidades de adulto, penso que mantenho o brilho de ser um
eterno estudante, explorando o mundo em novas descobertas, relações pessoais e profissionais.
Psicólogo – CRP 06/98170
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Sou a Maria Ignez de Lima Pedroso. Nasci no dia 20 de agosto de 1959 em Votuporanga-SP. A linguagem me fascina desde a infância, povoada por
histórias e por momentos inesquecíveis de interações dialógicas com meus pais, avós, irmãos, familiares e amigos que carinhosamente me chamam
até hoje por “Lelei”, apelido pelo qual eu própria me chamava quando aprendi a falar, conforme conta minha mãe. Acredito que, não por acaso, fui
sempre conduzida pelos caminhos da linguagem e me graduei em fonoaudiologia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Durante vinte anos
atuei como fonoaudióloga clínica, em consultório particular. Fiz duas especializações, uma na área de voz e outra na área da linguagem. Posteriormente,
fiz mestrado em estudos linguísticos pela Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho – Campus de São José do Rio Preto, orientada pelo Prof. Dr.
Manoel Luiz Gonçalves Corrêa, que me convidou a integrar como pesquisadora o Grupo de Pesquisa Práticas de Leitura e Escrita em Português Língua
Materna, por ele coordenado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.  Aceitei o convite e, há mais de quinze
anos, temos compartilhado vivências enriquecedoras nas trilhas dos estudos, das pesquisas e da vida. Há anos atuo na área da saúde coletiva como
fonoaudióloga servidora pública concursada na Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga. Desde 2013, sou uma das profissionais integrantes do
Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF  dessa Secretaria e coordenadora da Oficina Incentivo às Práticas Sociais de Leitura e Escrita para Crianças e
Adolescentes do Serviço de Convivência e de Fortalecimento de Vínculos no Centro de Referência em Assistência Social – CRAS Sul de Votuporanga. Sou
apaixonada por tudo o que faço. Moro com minha mãe e com nossos dois cachorrinhos que deixam nossa casa ainda mais aconchegante. Amo Deus,
minha família e meus amigos. Viajar, fotografar, ler, escrever, conversar e ouvir música são minhas atividades preferidas. Varandas, quintais e jardins
me encantam. Sinto-me em sintonia com a espiritualidade que me inspira e ilumina meus sonhos e realizações.
Fonoaudióloga e pesquisadora
CRFa 2 - 0359
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EPÍLOGO

O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Zona Sul, é uma unidade pública, de proteção social básica, vinculada à Secretaria Municipal de
Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga, que além da oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) que promove o
trabalho social com famílias, oferta ainda o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) a fim de complementar e prevenir a ocorrência
de situações de vulnerabilidade e risco social, em diferentes faixas etárias.
O SCFV é um serviço desenvolvido no formato de grupo, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus participantes, de acordo com seu ciclo
de vida, conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, e tem o objetivo de: assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e
o desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade; valorizar a cultura de famílias e comunidades locais pelo resgate de suas culturas e a
promoção de vivências lúdicas; desenvolver o sentimento de pertença e de identidade; e, promover a socialização e convivência.
O grupo participante desta Oficina é formado por crianças e adolescentes, de 6 a 14 anos de idade. A oficina é uma das ações que compõem o SCFV,
pautadas nos eixos de convivência social e participação por meio da discussão de temas, tais como: direitos humanos e socioassistenciais, saúde, meio
ambiente, cultura, esporte, lazer, ludicidade e brincadeiras.
As fábulas desenvolvidas pelo grupo representam suas histórias construídas com outras crianças, adolescentes e profissionais que ofertaram políticas
públicas por uma articulação intersetorial.
As fábulas e as histórias pessoais e coletivas, com raízes geracionais, ramificam prosas, evidenciando que as tecnologias e suas relações virtuais não
substituem as relações reais e representam o cuidado com o outro, a amizade, a persistência, a união e a preservação do meio ambiente, que tocam
em anseios profissionais dos participantes. Pela fantasia e criatividade contornam suas próprias identidades com o desejo de construir espaços de
felicidade, mantendo um compromisso com a infância e o viver livre... de riscos e vulnerabilidades. Em seus percursos, apresentam a materialização
pelo reconhecimento/grafia dos direitos.
O livro, Fábulas... Do nosso jeito!, após nove meses de oficina, nutrida e compartilhada com outras ações, sintetiza um nascimento, um encontro dos
participantes com a sociedade cidadã, a transparência e materialização dos vínculos e das relações familiares, culturais e comunitárias, tecidas em
palavras e muita vontade de viver em pleno direito.
Do presente. Para o futuro. Uma geração enraizada em direitos germinou e floresce...
Joaquim Marciano Ribeiro Filho | Psicólogo – CRP 06/98170 | Profissional de Referência do SCFV – 6 a 14 anos | CRAS Sul – Votuporanga/SP
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Mais do que gravitar em torno de um objeto cultural, o processo de escrita deste livro confirma, sobretudo, a história de amor,
de satisfação e de interesse de seus autores por poderem compartilhar com a comunidade fábulas e histórias de vida que
além de manifestarem a historicidade, também manifestam as diversas leituras dialogadas em seus aspectos interacionais.
Cada fábula desenvolvida pelo grupo representa suas histórias construídas com outras crianças, adolescentes e profissionais
que ofertaram políticas públicas por uma articulação intersetorial.
Fábulas... Do nosso jeito!, após nove meses de oficina, nutrida e compartilhada com outras ações, sintetiza um nascimento, um
encontro dos participantes com a sociedade cidadã, a transparência e materialização dos vínculos e das relações familiares,
culturais e comunitárias, tecidas em palavras, e muita vontade de viver em pleno direito.
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