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O coelho representa a 
ideia de multitiplicidade 

da informação
Duda

Pedi livros para vizinhos, 
amigos e pela internet. 

É tempo de doar de novo
Luana Piovani

Suzy Lee fez questão de auto-
grafar seu livro ilustrado ‘On-
da’, um dos melhores de 2010

A artista
plástica
Carolina
Vigna-Mar
ú também
deixou a
sua marca

Ligada ao mundo da moda, Duda con-
seguiu a parceria da Forum para reali-
zar a campanha ‘I Love You More’, em
2010. Clicada por seu pai, o fotógrafo
Miro, a ação reuniu dezenas de famo-
sos que vestiram a camiseta da marca
em prol da campanha. A Forum virou
posto de arrecadação de livros e as fo-
tos foram expostas na Belas Artes.

“Pedi livros para vizinhos, amigos e
pela internet. É tempo de doar de no-
vo”, lembra a atriz Luana Piovani,
uma das principais divulgadoras da
campanha, que promete fazer nova
cata nas estantes.

Outro detalhe da campanha é que
Duda incentiva os doadores a escrever
dedicatórias nas obras. “Os livros são
preciosos e fazem parte da memória de
quem os oferece”, afirma. Assim, é pos-
sível encontrar ‘bilhetes’ de pessoas
anônimas e conhecidas, como a escrito-
ra coreana Suzy Lee.

Mas nem todos se sensibilizaram
com a causa. Depois de várias conver-
sas, uma grande livraria da cidade, por
exemplo, optou por não doar nenhuma
unidade, alegando que planejava desen-
volver um projeto semelhante.

É MEU, SEU E DELES TAMBÉM PARA VOCÊS, COM CARINHO
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O plano da biblioteca pública, pensa-
do em 2005, ganhou força em 2009
com uma série de doações. A primeira
editora a apoiar o projeto foi a Brin-
que-Book, que doou um volume de
cada obra do seu catálago – e continua
a doar todos os seus lançamentos.

A Leya foi generosa e cedeu dois
exemplares de cada obra. Cosac Nai-
fy, Girassol e Publifolha doaram origi-
nais em várias línguas de livros publi-
cados por elas em português.

O artista francês DVNO deu sua
contribuição criando o mascote do
projeto (ao lado). “O coelho repre-
senta a ideia de multiplicidade da
informação”, explica Duda.

No Colégio St. Paul’s, a venda bene-
ficente de bolos no recreio serviu pa-
ra comprar uma boa seleção da Cia.
das Letrinhas. “Aproveitei o desconto
de 30% para professores e paguei com
um monte de moedinhas”, conta
Duda, feliz da vida.

Outras pessoas optaram por
pedir livros de aniversário, ao invés
de presentes, para ajudar no proje-
to. Foi o caso de Veronica e sua filha
Livia, de 2 anos (leia mais abaixo).

M
IR

O
/D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

“As crianças de hoje têm
muito mais do que tínhamos
na infância. Para a festa da
Livia, queríamos falar um
pouco sobre valores. Desco-
bri a proposta da Duda na
internet e pedi que os 250
convidados presenteassem
livros para o projeto. Ela

brincou bastante, comeu
muitos doces e entendeu
que os livros que ela ajudou
a arrecadar serão valiosos
para muitas crianças. Fo-
ram quatro sacos gigantes
e não houve sentimento de
perda”, Veronica Liao, mãe
de Livia, que adora livros.


