
RELATÓRIO DE CLIPPING 
Livro “Como posso fazer o bem?”, de Nathália Simões 
Lançamento em 28 de agosto de 2021



RELEASE
Fazer o bem é tema de livro infantil 

No dia 28 de agosto, comemora-se o Dia Nacional do Voluntariado, data celebrada pelas organizações sociais e por pessoas de diversas 
partes do país onde é realizado o trabalho voluntário dedicado às causas sociais. Nathália Simões, relações públicas e publicitária, com 
atuação no terceiro setor há 10 anos, escolheu esse mês para lançar, oficialmente, o livro infantil de sua autoria intitulado “Como posso 
fazer o bem?” (Ed.Gulliver/selo Adelante).  

O livro é um incentivo para as crianças conhecerem as diversas formas de praticar o voluntariado e traz valores essenciais, como a 
colaboração, empatia e a solidariedade. Por meio do diálogo com sua mãe, a menina Marina, personagem principal da história, compreende 
que fazer o bem começa com ações simples em seu próprio espaço, mas desenvolve, também, um olhar atento para as carências de atos de 
gentileza e solidariedade com as pessoas entorno dela.  

Segundo a autora, “foi uma alegria e um grande desafio escrever sobre essa temática para as crianças. Ao mesmo tempo que eu precisava 
trazer os conceitos para o universo infantil, tornando-os compreensíveis e interessantes, como especialista e palestrante nessa área, não 
poderia tratá-los de maneira muito simplista, reduzindo toda a riqueza de aprendizado. Os adultos que se aventurarem na leitura, junto 
com as crianças, poderão ter reflexões muito preciosas”, conta Nathália Simões. No livro, os conceitos de cidadania global, rede 
colaborativa, sustentabilidade são inseridos com exemplos simples e de afetiva percepção pelas crianças. O artista Anjo (Sérgio Luiz) faz 
parte do projeto como ilustrador convidado. “Ele trouxe muita cor e diversidade para gerar ainda mais conexão com nossos leitores”, 
adianta a autora. O obra tem prefácio do filósofo e escritor Rodrigo Starling, fundador da associação Minas Voluntários.  

“Como posso fazer o bem?” é um projeto que teve início no dia das mães e a pré-venda até o início de julho de 2021. A autora realizou um 
financiamento coletivo para a produção inicial de 500 livros, sendo que a metade da tiragem foi doada ao Novo Céu, organização social 
sem fins lucrativos, que acolhe crianças, adolescentes e adultos com paralisia cerebral, localizada em Contagem-MG. As pessoas que 
participaram da pré-venda receberam o livro em primeira mão, além de recompensas personalizadas.  

Fazer o bem, doar, voluntariar-se, colaborar não só fazem parte do enredo do livro infantil, como também guarda um propósito: em todas 
as edições, a cada livro vendido, outro será doado. “Acredito muito nessa contrapartida social, facilitando o acesso das crianças aos livros, 
onde quer que elas estejam: nas casas, nas escolas públicas e privadas, nas organizações sociais, nos estabelecimentos comerciais e onde 
mais for possível”.  



RELEASE
A obra leva em sua contracapa os símbolos dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos em 2015, a partir da reunião entre 
chefes de Estado e a ONU para unir forças em prol de uma Agenda Mundial de Desenvolvimento Sustentável, que deve ser cumprida até 2030. O 
livro infantil contribui para a disseminação e fortalecimento de 9 ODS: Erradicação da pobreza, Fome zero e agricultura sustentável, Educação 
de qualidade, Redução das desigualdades, Vida terrestre, Paz, justiça e instituições eficazes, Parcerias e meios de implementação.  

Os exemplares podem ser adquiridos diretamente com a autora em www.comopossofazerobem.com.br ou na instituição Novo Céu (31 
3368-6860). 

Serviço:  

Evento de lançamento do livro: 28 de agosto, sábado, às 9h 

Local: Manjericão Mercado e Padaria (Av. Heráclito Mourão de Miranda, 1.466/loja B – Bairro Castelo – BH/MG) 

Manhã de autógrafos, venda dos livros e diversas oficinas educativas para crianças. Confira programação no site da autora: 
www.comopossofazerobem.com.br.   

Informações para a imprensa: 

Luz Comunicação: @luz.comunica 

Coordenação - Jozane Faleiro - jozane@luzcomunicacao.com.br - 31 992046367 

http://www.comopossofazerobem.com.br
mailto:jozane@luzcomunicacao.com.br
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Estado de Minas - 22/08/2021



6

https://www.em.com.br/app/noticia/bem-viver/2021/08/22/interna_bem_viver,1297283/criancas-e-adolescentes-voluntarios-corrente-solidaria.shtml



Estado de Minas - 03/08/2021
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Estado de Minas - 28/08/2021
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O tempo - 28/08/2021
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https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/dia-nacional-do-voluntariado-mineira-lan%C3%A7a-livro-infantil-sobre-fazer-o-bem-neste-s%C3%A1bado-bh-1.852079
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Diário do Comércio - 28/08/2021
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https://www.otempo.com.br/diversao/livro-como-posso-fazer-o-bem-sera-lancado-neste-sabado-28-em-belo-horizonte-1.2533711
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https://twitter.com/otempo/status/1431306616633237509
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https://culturadoria.com.br/nathalia-simoes/

https://culturadoria.com.br/nathalia-simoes/
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https://twitter.com/culturadoria?s=11



16 Stories Instagram Culturadoria 
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https://soubh.uai.com.br/agenda/eventos/livro-infantil-como-posso-fazer-o-bem-sera-lancado-neste-sabado
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https://www.instagram.com/p/CTHp9zYrWf7/?utm_medium=copy_link
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https://www.bheventos.com.br/evento/08-28-2021-lancamento-como-posso-fazer-o-bem
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http://www.agendabh.com.br/fazer-o-bem-e-tema-de-livro-infantil/
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https://jornalfloripa.com.br/nathalia-simoes-lanca-livro-instigando-criancas-a-fazerem-o-bem/
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http://www.revistaconexaoliteratura.com.br/2021/08/fazer-o-bem-e-tema-de-livro-infantil.html

http://www.revistaconexaoliteratura.com.br/2021/08/fazer-o-bem-e-tema-de-livro-infantil.html


http://revistadecultura.blogspot.com/2021/08/livro-mostra-importancia-de-fazer-o-bem.html?m=1

http://revistadecultura.blogspot.com/2021/08/livro-mostra-importancia-de-fazer-o-bem.html?m=1
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https://www.youtube.com/watch?v=EFBWyUbMGho - Jornal Minas - Rede Minas 

https://www.youtube.com/watch?v=EFBWyUbMGho
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TV Horizonte - Manhã da Piedade - 4/8/2021
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https://www.alvoradafm.com.br/eventos/lancamento---como-posso-fazer-o-bem
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Rádio América - 18/08/2021



Rádio América 
Entrevista realizada em 
estúdio 

Rádio Band News FM 
Entrevista enviada em áudios para o 
programa Artes & Espetáculos

Rádio Super Notícia 
Entrevista enviada para Léo Mendes

Rádio UFMG Educativa 
Nota lida na programação 

Rádio CDL FM 
Nota lida na programação 

Rádio Itatiaia 
Entrevista enviada em áudios para o 
programa Chamada Geral, com 
Eduardo Costa Rádio CBN 

Entrevista ao vivo no Jornal da CBN BH 

Rádio Alvorada FM 
Nota lida na programação 

Rádio 98 FM 
Entrevista para programa Aceleradores

Rádio Inconfidência  
Nota lida no programa Bazar 
Maravilha



Obrigada pela confiança.  
Continuo à disposição para novas parcerias!

JOZANE FALEIRO
ASSESSORIA DE IMPRENSA

(31) 9.9204.6367|
jozane@luzcomunicacao.com.br 
www.luzcomunicacao.com.br 
@LUZ.COMUNICA

http://www.luzcomunicacao.com.br

