
20 ANOS
EXPOSIÇÃO CONJUNTO NACIONAL 

Em 17 de agosto de 
2017 a Viva completou 
20 anos de atuação. 
Convidamos você a 
comemorar conosco.

Explore nossa 
exposição realizada 
no Conjunto Nacional 
em homenagem a 

Apoio

todos que participaram 
dessa história por 
meia desta publicação. 
Conheça-nos melhor 
e contribua a levar 
alegria e contação de 
histórias para crianças 
e adolescentes em 
internação hospitalar.



De criança para criança

Eu tenho um doce encantamento pela VIVA. 
Os voluntários contadores de histórias vão aos hospitais infantis, 

entretém com muito amor, atenção, riem, contam histórias e 
transformam tudo… história boa de ouvir.

Dá um Oscar, um lugar no céu, que missão mais linda!
Há espetaculares 20 anos o Valdir falava como seria e já era 

contagiante.
Construindo pilar por pilar, os sobrados viraram a nova sede.
Tenho filhos, Mariana uma linda menininha de 7 anos, e Julinho, um 

jovenzinho de 10 que, como eu, colaboram para levar sorrisos a muitos 
amiguinhos.

De criança pra criança.
Eu, eles, todas as crianças, famílias, voluntários, médicos e tantos 

mais que acreditamos, importamos e nos encontramos na VIVA. 
Conheça e venha fazer história com a gente!

Julio Andery

PREFÁCIO



Nesses 20 anos da Viva, quanta criatividade, quanta alegria foi 
distribuída e compartilhada. Quanto tempo foi doado, quanta energia 
vital foi renovada. O encontro com crianças nos hospitais nos coloca 
diariamente diante dos limites da vida, confrontada pela enfermidade e 
pela morte. E isso nos faz pessoas melhores, mais sensíveis e realistas, 
conscientes de nossos muitos limites, mas incorrigíveis otimistas. É certo 
que uma instituição de tão bons propósitos não se torna sólida somente 
com boa vontade. Há que se ter cuidado na formação dos voluntários. 
Há que saber comunicar seus objetivos para atrair a adesão de gente 
de boa vontade. Há que se empregar boas doses de “profissionalismo 
voluntário” (ainda que isso pareça, à primeiríssima vista, contraditório) 
a serviço da vida. Há que se buscar recursos. Há que se inventar coisas 
boas, com ousadia e determinação. E assim tem sido feito.

Ao completar 20 anos de história, os frutos do trabalho de tantos e 
tantas fazem da nossa querida Viva não motivo de orgulho fugaz, mas 
prova de que o altruísmo e o trabalho coletivo são um caminho viável na 
busca por outro mundo possível.

Antonio Carlos Malheiros
Desembargador, coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de 

Justiça de São Paulo e professor universitário.
O contador de histórias Totó.











Recife 20 anos Hospital Maria Ludinda
https://youtu.be/kkMHD31mN7c

Bahia 20 anos Hospital Roberto Santos
https://youtu.be/VUMOciQmgUU

Recife 20 anos Hospital AACD
https://youtu.be/rOwhKRhqa2c

Porto Alegre 20 anos Hosp da Criança
https://youtu.be/w_y1tW-RH9I

Porto Alegre 20 anos Kinder
https://youtu.be/R5oPcCVkZB0 

Marília 20 anos Hospital FAMEMA
https://youtu.be/e-cRO47ltzs

Bahia 20 anos Hospital Geral do Estado 1
https://youtu.be/9GZh-mRjE9M

Brasília 20 anos Hospital Materno Infantil de Brasília 1
https://youtu.be/h1-AXTFxg_4

Bahia 20 anos Hospital Geral do Estado 2
https://youtu.be/2SZTsRlUqUc

Brasilia 20 anos Hospital Materno Infantil de Brasília 2
https://youtu.be/_n21pl2rysQ

Recife 20 anos IMIP 1
https://youtu.be/s4Ez9UyR8t0

Recife 20 anos IMIP 2 Briq
https://youtu.be/HtCCiJkxYNQ

Rio 20 anos H Pedro Ernesto 1
https://youtu.be/ol-HKG9nF3E

Rio 20 anos H Pedro Ernesto 2
https://youtu.be/Ig4zIrljggs

Rio 20 anos Hospital Darcy Vargas
https://youtu.be/zlbEVZv5Ews

Rio 20 anos Hospital Ismelia da Silveira
https://youtu.be/sjC4dZTJp8Y

Rio 20 anos Hospital Salgado Filho 1
https://youtu.be/iQKgqQVWtcA

Rio 20 anos Hospital Salgado Filho 2
https://youtu.be/C-pjPLXpw3k

Rio 20 anos Hospital Salgado Filho 3
https://youtu.be/aVP1jC0M-DA

VÍDEOS
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