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Com um aninho, Laura já tinha um 
quarto repleto de roupas e brinquedos. 
Sua mãe, Mariana Belém, preparou 

durante a gravidez um enxoval completo para 
a primogênita, com roupas para até um ano e 
meio. Recentemente, seu marido viajou para 
Miami e completou as compras para até dois 
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anos. “No chá de bebê da Laura ganhamos 
muitos presentes além da lista, assim como 
quando ela nasceu, nas visitas na maternidade 
e em casa. Fora isso tudo, ainda fizemos 
o batizado em outubro e ela ganhou mais 
presentes. Tem muita coisa no armário que 
nem abrimos ainda”, conta Mariana.

Galinha 
Pintadinha: 
tema preferido 
de Laura.
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Quando decidiu comemorar o primeiro 
aniversário da filha no Espaço Formigueiro 
com um pouco de atraso – Laura faz aniversário 
dia 31 de dezembro e a festa aconteceu dia 
7 de março, dia do aniversário da mãe – a 
família pensou em algo diferente. “Pedimos 
aos convidados que doassem roupas ou 
brinquedos, para crianças de até seis anos, em 
vez de darem algum presente para a Laura. 
Quisemos levar alegria e amor para outras 
pessoas também.” As doações foram enviadas 
para a  Congregação Santa Catarina, que 
gere o Amparo Maternal e também creches. 
Mariana tem um blog de maternidade, o 
mamaedeprimeiraviagem.com, e já havia tido 
uma experiência semelhante no lançamento 
do blog: “Pedi fraldas para os convidados e 
a Pamper´s deu dez vezes mais o número de 
fraldas doadas para o Amparo Maternal.”
Quando receberam o convite de um ano de 
Laura com o pedido dos donativos, Mariana 
afirma que os convidados se surpreenderam 

com a iniciativa. “Mas foi uma surpresa boa. 
A reação foi de alegria por poderem ajudar. 
Nosso carro saiu do bufê repleto de roupas, 
livros e brinquedos”, lembra, satisfeita por 
desde cedo ensinar à filha o que a família 

Desde cedo, família quer ensinar à Laura a importância da 

generosidade. “Para que acumular mais?”

Fachada e decoração de Andrea Guimarães.
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preza: generosidade ao próximo e dar valor ao 
que possui. “Para que acumular mais enquanto 
tantas outras crianças precisam? Nossa filha já 
começa a vida ajudando ao próximo e isso nos 
faz muito feliz”, arremata. 
Mariana cuidou também para que a festa 
divertisse a filha e seus amigos. o personagem 
Galinha Pintadinha é a paixão da menina e o 
tema da decoração não poderia ser outro. 
Show de teatro de fantoches de Caramelo e 
estrelinha encantou a aniversariante. A mesa 
e a organização da festa ficaram a cargo de 
Andrea Guimarães e os personagens foram 
da Manto Produções. doces da Amici Kids, 
bolo decorado da Sucre et Salé, cupcakes 
da Cupcake.ito e balões da Cris Balões 
completaram o sucesso do aniversário. 
Simone Gissoni, sócia do bufê Espaço 
Formigueiro, tem percebido uma tendência 
de solidariedade entre as mães. Recentemente 
recebeu uma solicitação inusitada de uma 
cliente: uma empresa de lembrancinhas que 
ajudasse alguma oNG. Simone achou a ideia 
excelente mas desconhecia algo do gênero no 
mercado. “Fiz a ponte entre a ONG Operação 
Sorriso do Brasil e a HB Brindes para a 
venda de brindes solidários. Parte da renda é 
revertida para a oNG. o projeto é estender 
essa parceria para vários bufês. A oNG já 
dispõe de um catálogo das lembrancinhas 
que podem ser escolhidas pelos clientes que 
querem ajudar”, conta Simone. 
ela se empenhou na causa porque conhece 
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com profundidade o trabalho da oNG. Seu filho, 
Pedro, hoje com seis anos, nasceu com lábio 
leporino. Pedro passou por cirurgias aos três e 
aos onze meses de idade e hoje está plenamente 
recuperado. Simone lembra da alta incidência do 
lábio leporino: um para cada 650 nascidos vivos. 
“As crianças têm dificuldade para falar e comer 
e costumam não ir à escola. Ficam à margem da 
sociedade”, define.
A operação Sorriso é a maior organização 
médica voluntária do mundo. Reúne profissionais 
de 80 países para ajudar pessoas portadoras 
de deformidades faciais, especialmente lábio 
leporino e fenda palatina. em 30 anos de 
trabalho, já transformou a vida de mais de 200 
mil crianças. No Brasil, as ações tiveram início em 
1997 e já foram realizados mais de 79 mil exames 
e avaliações especializadas e mais de cinco mil 
cirurgias em dez estados brasileiros. 
“Como executivo, voluntário, atual presidente da 
operação Sorriso no Brasil e pai de uma criança 
que nasceu com fissura, sei exatamente o que 
significa você devolver o sorriso a uma criança. 
dar a ela, em apenas 45 minutos, tempo que dura 
a cirurgia, o direito de ter sua autoestima e sonhos 
renovados. Muda uma vida inteira”, afirma Paulo 
Mayon.
Saiba mais sobre as ações da oNG e os Brindes 
Solidários acessando www.operationsmile.org.br. 
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Operação Sorriso.
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