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Leia a Crônica: 

Jovens voluntários visitam idosos e realizam boas ações, em Manaus. 
Desde 2010, o projeto Tchibum também atende público infantil em hospitais. 
Cerca de 50 voluntários fazem parte do trabalho, mas todos podem ajudar. 
Do G1 AM 
 

    Um grupo de voluntários aproveitou o fim de semana para realizar uma ação solidária em 
Manaus. Eles visitaram idosos na Casa São Vicente de Paulo, localizada no Bairro São 
Raimundo, Zona Leste da cidade. 
    O local existe há 32 anos e é composto de 30 apartamentos onde moram 24 idosos. Pessoas 
que dependem de doações e necessitam de carinho e atenção. 
Estes jovens são voluntários do projeto Tchibum e fazem um trabalho que pode ajudar de 
diversas formas. "Não somos uma ONG. Na verdade somos um grupo de amigos que convida 
outros e assim formamos uma turma grande", disse a coordenadora do projeto, Mariana Leite. 
    Dona Maria Luiza da Silva mora na casa há 10 anos e sempre que recebe visitas mostra o 
trabalho de crochê feito por ela. "Eles são amigos da gente e nos ajudam a realizar nossas 
atividades aqui na casa", relatou a aposentada. 
    Já a voluntária do projeto, Jéssica Fortes, lê um poema escrito por seu Jerônimo, de 82 anos, 
que também mora no local. Ele escreve, mas não consegue ler devido a um problema de visão. 
"Acho muito importante o trabalho desses meninos e peço a Deus para que todos os dias os 
ajudem", afirmou o aposentado. 
    Desde 2010, o projeto Tchibum também atende o público infantil em hospitais e casas de 
apoio na capital. Cerca de 50 voluntários fazem parte desse trabalho, mas, segundo a diretora da 
Casa do Idoso, Lucrécia Melo, qualquer pessoa pode praticar o ato de solidariedade. "Toda e 
qualquer doação será bem-vinda. Com apenas um gesto de carinho e amor, podemos fazer um 
idoso feliz", completou. 
 
ENTENDENDO O TEXTO: 

1- Sobre o que fala a notícia? 

__________________________________________________________________________ 

2- Quem é o público-alvo desse texto; ou seja, para quem provavelmente ele foi produzido? 

_____________________________________________________________________________ 

3-  Qual a intenção do autor desse texto ao produzi-lo? 



_____________________________________________________________________________ 

4-  A notícia divulga uma ação desenvolvida por alguns jovens. Que ação é essa? 

_____________________________________________________________________________ 

5-  O que os jovens fazem, durante as visitas, junto aos idosos? 

____________________________________________________________________________ 

6- O projeto Tchibum é formado por um grupo de amigos que teve a ideia de visitar idosos em                   
abrigo. Eles passaram a convidar outros amigos e, assim, o projeto foi crescendo. Você conhece               
alguma história parecida, ou seja, de uma ideia simples que tenha por objetivo ajudar as               
pessoas? 

____________________________________________________________________________ 

7- A partir dessa notícia, que assuntos poderiam ser o tema de outras crônicas jornalísticas? 
____________________________________________________________________________ 

8- . "Eles são amigos da gente e nos ajudam a realizar nossas atividades aqui na casa" 

O que significa o uso das “aspas” nas frases do texto? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9- Em tempos de isolamento social sabemos que essas visitas não são possíveis. As pessoas 
podem demonstrar o seu carinho mesmo estando longe?  

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 


