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GENTE PEQUENA

Por Sonia Rosa
Escritora

E-mail: sonrosa@uol.com.br

É com muita alegria que inauguro esta coluna.

Escrever pra mim é um grande prazer.

Escrever para os pequenos é um prazer maior ainda.

Desejo que esta coluna seja um espaço de conversa .

E afinal é conversando que a gente se entende...

Quero deixar aqui duas dicas:

A primeira, como não poderia de deixar de ser , é uma dica de leitura.

Vamos combinar assim; sempre irei comentar

sobre algum livro. Naturalmente , aquele livro

que me emocionou, me mostrou alguma coisa

nova e provocou o desejo de reler  aquela

história. Sou assim, quando acabo de ler um

livro tenho logo vontade de ler de novo.

Primeiro, leio com “fervor” depois releio com

calma e fico olhando devagarinho para cada

ilustração. Descubro tanta coisa... Foi assim

que aconteceu com o livro Bruna e a Galinha

D´Angola, de Gercilga de Almeida, da Editora Pallas.  Logo na capa a gente fica

apaixonada pela Bruna, personagem da história. Tão graciosa com sua galinha

d´angola. A história é toda muito bem ilustrada pela Valéria Saraiva, um

encantamento! O livro fala de amizade, do respeito e carinho que a gente tem que ter

pelos mais velhos, de solidariedade e de memórias. Além de apresentar pra gente a

grande importância que a galinha d ’angola tem em alguns países africanos . Quantas

histórias  e quantos mistérios. Adorei ler este livro!
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A segunda dica de hoje é um convite: visitem a Rádio Maluca do Zé Zuca . Isto pode

ser feito de duas maneiras: ou vocês se dirigirem a Rádio Nacional lá na  Praça Mauá,

nº 7, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro, aos sábados, às 11:00 h, para assistirem ao

vivo  e a cores o Programa da Rádio Maluca do Zé Zuca sempre com atrações

interessantes, ou então " sintonizem" o rádio – peça um adulto para ajudar - na Radio

Nacional Rio – AM 1130 ou Rádio MEC Rio AM 800.

O Zé Zuca é bem animado, canta, conta

histórias, apresenta seus convidados e

provoca a platéia e os ouvintes com

adivinhações e charadas. É muito bom!

Recomendo!

Aproveito para deixar o meu conta to caso vocês queiram falar comigo ou saberem um

pouco mais de mim: sonrosa@uol.com.br e www.soniarosa.net.
Por hoje fico por aqui. Viva a literatura! Viva a nossa cultura!!
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