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Formatura e Aniversário de 20 anos da Associação Viva. O Club Atlético Ypiranga 
sediou mais uma vez a festa de formatura dos novos voluntários. Dessa feita, aconteceu 
uma celebração mais que especial: o aniversário de 20 anos da Associação Viva. No 
dia 20 de agosto, o Clube ficou repleto de sorrisos, expectativas e muitos aplausos. Valdir 
Cimino conduziu toda a cerimônia e foi o maestro dos funcionários e voluntários da Viva 
que estavam trabalhando para que tudo saísse a contento. Andrea Cotelli não parava 
um instante, providenciando, ajeitando, resolvendo os últimos detalhes. 

A programação, que teve como tema o “Auditório do Chacrinha”, contou com a 
belíssima apresentação do Coral do Menino, os comerciais antigos da Viva, músicas e 
contação de histórias. Teve até música sobre a Viva! Os novos voluntários, seus familiares 
e amigos vibraram a cada etapa.

o GRaNDe eVeNto Do MÊS!
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No decorrer da manhã foram premiados os destaques desses 20 anos nas categorias: 
contador de histórias, cabeça de chave, fazedor, parceiro, apoiador e patrocinador. 
São pessoas que representam todas as que vem se dedicando com afinco aos trabalhos 
dessas duas últimas décadas.

Um grande e bonito bolo simbolizou os 20 anos de sucesso da Associação. A vibração 
da plateia durante o parabéns comprovou o orgulho de todos em pertencer à entidade 
que tanta alegria leva às crianças e aos adolescentes em hospitais. A confraternização 
se completou no lanche final, com deliciosos quitutes trazidos pelos novos voluntários. 

O evento contou com os parceiros: Club Atlético Ypiranga, Unimed e RPlighting, sem 
os quais a realização teria ficado comprometida.
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São Paulo

No mês de aniversário da Associação Viva e Deixe Viver houve muita agitação em 
São Paulo. Começou no dia 2 com o módulo II da Arte de Contar Histórias e do Brincar no 
Âmbito da Saúde e da Educação, em parceria com o Instituto Helena Florisbal-IHF. Valdir 
Cimino conduziu o tema Vivendo Valores Éticos que explorou as atitudes de voluntários 
diante de situações relacionadas a valores pessoais, morais e sociais durante a atuação.

Estiveram presentes 12 colaboradores do IHF. Após ouvirem a palestra, os participantes 
utilizaram o conhecimento recebido para produzir pintura em tecido cuja imagem final 
simbolizou “a bandeira de valores humanos que desejamos ver na constituição do 
corpo de voluntários do Instituto Helena Florisbal”. Todos ficaram entusiasmados com o 
resultado da criação.

Carinho explícito
No dia 3, na Casa Modelo de Apoio a Crianças com Câncer – CAMACC, no Jardim 

Jussara, zona Oeste da cidade, aconteceu mais um evento em parceria com o Instituto 
Helena Florisbal - IHF. A voluntária Dora Bueno Estevez coordenou uma oficina de contação 
de histórias para as crianças residentes no local, seus familiares e os funcionários da 
Casa. O objetivo foi levar entretenimento e mostrar o quanto a leitura de uma história 
pode ser prazerosa. A vivência foi tão formidável que Dora lembrou-se de uma frase que 
havia lido: “quando se trata de expressar sentimentos, as palavras escondem, enquanto 
a história revela”. E mais, por meio de uma história é possível tratar de temas diversos 
usando a linguagem da imaginação, onde tudo é possível.

 Dora iniciou a oficina com uma música interativa convidando todos a participarem. 
Depois, contou as histórias: Nós, de Eva Furnari e A história do Boi, da cultura popular. No 
evento teve ainda doação do livro O sonho de Faisquinha, de Renata Dias Castilho. Os 
15 participantes vibraram e, ao final, uma das crianças acompanhou Dora até o portão 
para se despedir, evidenciando o carinho com que a contadora foi recebida na Casa, 
inclusive por Ana Camila Bertozzo do IHF.
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Conversa Viva: assumindo o seu contador de histórias
O Conversa Viva de São Paulo ocorreu no dia 5, na sede. A roda de conversas teve a 

coordenação de Andréa Coltelli, responsável pelo Desenvolvimento Humano; de Eliane 
Pedro dos Santos (Any) e Antonia Ambrosio, nossas psicólogas; e de Antonio Alfredo (Tony), 
contador e fazedor. O evento representou a última etapa do curso de contadores de 
história, quando cada novo voluntário pode compartilhar suas vivências obtidas durante 
o treinamento nos hospitais e relatar suas emoções, dificuldades e desafios. Puderam 
discutir suas próprias experiências com a equipe da Viva e ouvir as de outros voluntários. 
O objetivo de ampliar a capacitação dos novos foi totalmente atingido. Os participantes 
mostraram-se bem comprometidos com todo o processo, se emocionaram e, no final, 
relataram o quanto gostaram de todo o treinamento que durou sete meses.

Parceria Viva e IHF espalhando alegria
Oficina de contação de histórias sempre rende 

muitos sorrisos. Dessa feita, ocorreu na Nossa Casa da 
Criança, Chácara Santana, região Sul de São Paulo. 
As responsáveis foram as voluntárias Magaly Romão 
e Maria José Limberto Leite que dedicaram a tarde 
do dia 10 para contar histórias, promover momentos 
de ludicidade e alegria e estimular a criatividade, 
a expressão corporal e verbal, a memória e a 

imaginação das crianças. O tema escolhido foi animais, em função da faixa etária 
informada (0 a 3 anos). Esse público tem predileção por histórias que envolvam bichos. 

As crianças foram reunidas na área externa da 
entidade e ficaram sentadinhas, ao lado de suas 
professoras. Eram aproximadamente 120 crianças e 
estavam também presentes outras funcionárias da 
entidade e Nádia, representante do IHF. Magaly e Maria 
José iniciaram com um “aquecimento” e partiram para a 
contação das histórias: Qual o sabor da lua?, de Michael Grejniec e O grande rabanete, 
de Tatiana Belinky. Porem, as crianças pediram mais! A próxima história foi Uma lagarta 
muito comilona, de Eric Carle, seguida da música Borboletinha, cantada em coro pelas 
crianças. Além das histórias e cantoria, as voluntárias prepararam um rápido teatrinho 
com a música O Rato, do Grupo musical Palavra Cantada. No final, cada criança foi 
presenteada com o livro O sonho de Faisquinha, de Renata Dias Castilho.

Durante todo o tempo, as crianças tiveram participação 
espontânea, responderam aos estímulos para dizer os 
nomes dos animais, para imitá-los e riram muito quando 
a “pirâmide dos animais” (Qual o sabor da lua?) caiu, o 
que não estava previsto! Ficaram atentas ao teatro, aos 
detalhes das histórias e cantaram quando solicitadas. A 
tarde foi realmente especial para todos!
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Convenção 20 anos 
Com o tema Realizações e Sonhos para os próximos 20 anos, Valdir Cimino comandou 

mais uma convenção anual da Viva. No período de 17 a 19 de agosto, reuniram-se na 
sede representantes de sete Estados brasileiros com o objetivo de trocar experiências e 
alinhar diretrizes. A programação do evento contou com sete palestras que versaram 
sobre: Direitos de uso de marca; Potencial econômico de mercado; Ensino a distância; 
Historiar; Intranet e redes sociais; Árvore dos desejos; e a história As incríveis descobertas 
em um dia de apuros, da autora e voluntária Patricia Rocha.

Participaram 24 pessoas, sendo dez da sede: Valdir Cimino (presidente), Isabela 
Gimenez (integração), Inês de Freitas (administração), Keila Tamaki (marketing), Luan 
Deters (inteligência de marketing), Francisco Nascélio Júnior (designer) e Andrea Coltelli 
(desenvolvimento humano), Janaína Franca (CCH), Graciele Dantas (administração), 
Tamiris Coltelli (integração). Das afiliadas estiveram presentes: Regina Porto (Instituto 
Rio de Histórias - RJ); Luiza Guerreiro (Viva - coordenação Marília); Silmara de Carvalho 
Queijo (Santa Casa - Marília); Maria Aparecida de Freitas (Viva - contadora de histórias 
em Marília); Violeta Dib Cimino (Viva - Ubatuba); Idione Rosa (Viva - Porto Alegre); Maria 
Elisete Pinto (Viva - contadora de histórias em Porto Alegre); Claudia Guimarães (Viva - 
Salvador); Loide Bonina (Viva - Salvador); Edvaldo de Alcântara Costa (Viva - Salvador); 
Leda Dal Magro de Meneses (Viva - DF); Renata Valdevino (Viva - DF); Ana Inês Costa 
Pina (Viva - Recife); Camila Barbosa (Viva - Fortaleza); Nathalia Mazzonetto (Mazzonetto 
Muller); Airton Candido Silveira (Viva - diretor administrativo financeiro e contador de 
histórias); Rudy Rocha (Grupo Conexão); Guilherme Franchisquini (Intercode); Suzana 
Vernalha (editora do HISTORIAR e contadora de histórias); Marcos Gallo (CCH - diretor) e 
Patrícia Rocha (autora e contadora de histórias).

O resultado do encontro não poderia ser outro: felizes por reencontrar amigos e trocar 
experiências, os participantes foram embora inspirados e imbuídos da responsabilidade 
de colocar em prática tudo o que foi conversado. Afinal, a partir de agora, todos nós 
estaremos construindo os próximos 20 anos da Associação Viva e Deixe Viver!
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Comunicação: a essência da vida em sociedade 
Dia 23 continuou o curso A Arte de Contar Histórias e do Brincar no Âmbito da Saúde 

e da Educação, na sede da Viva. Com o tema Comunicar-se bem. A palestrante Monik 
Lelis abordou a importância da comunicação no dia a dia de todos nós e os fatores 
que tornam mais eficaz o ato de se comunicar, como: observar o contexto, estabelecer 
empatia, criar envolvimento e estar realmente presente. Por meio de exemplos práticos, 
Monik apresentou os principais erros e acertos para melhorar a forma de ser entendido 
pelos outros. 

Estiveram prestigiando o evento oito colaboradores do Instituto Helena Florisbal. 
A interação entre os participantes e a palestrante foi muito grande, proporcionando 
troca de experiências, o que enriqueceu a palestra. O objetivo do evento foi totalmente 
atingido, já que os presentes mostraram entusiasmo para debater o assunto, tiveram a 
oportunidade de refletir sobre o tema e contribuíram com exemplos.

Diversão para mães e bebês
A Casa de Apoio Paz, mantida pelo Instituto Helena Florisbal, recebeu, no dia 31, 

a voluntária da Viva Alexsandra Mauro para uma sessão de contação de histórias. 
Crianças de 1 a 2 anos e suas mães se divertirem a valer com as histórias: Da pequena 
toupeira que queria saber quem tinha feito cocô na cabeça dela, de Werner Holzwarth; 
O pinguim chamado Pinguim que tinha o pé frio, de Jorge Chaskelmann; Poá, do autor 
Marcelo Moreira; A vaca que botou um ovo, de Andy Cutbill e Russel Ayto; e três livros de 
adivinhação É um ratinho?, É uma rã? e É um caracol?, do autor Guido Van Genechten. 
A receptividade de todos foi digna de nota, sobretudo das mães que puderam relaxar 
e curtir a tarde de contação. Ao todo estiveram presentes 13 pessoas, incluindo a 
representante da Casa, a coordenadora no IHF e duas crianças maiores, de 4 e 9 anos.

Os objetivos de entreter, incentivar a leitura e levar cultura às crianças em tratamento 
de saúde de longa duração foram alcançados. A interação das crianças e suas mães 
tornaram a tarde da voluntária Alexsandra ainda melhor.
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Participação na Convenção 
No período de 17 a 19 de agosto, Ana Inês, coordenadora de Recife, esteve em 

São Paulo para a Convenção Nacional e Anual da Viva, quando recebeu informações 
gerais sobre a Associação e participou do planejamento das ações para os próximos 
exercícios. Na ocasião, teve a oportunidade de conviver com os representantes de 
todas as afiliadas e trocar experiências. Os 20 anos da Viva, deram um sabor especial 
ao evento.

Dia Nacional do Voluntariado
O dia 28 é reservado para celebrar o trabalho voluntário. A entidade Transforma 

Recife escolheu uma maneira interessante de comemorar esta data: organizou uma ação 
de plantio de árvores no Parque Urbano da Macaxeira- Bosque da Solidariedade, em 
homenagem à ação dos voluntários que contribuem para o plantio de uma sociedade 
mais justa. 

Na oportunidade, a Viva Recife foi representada pela coordenadora Ana Inês e pelas 
contadoras de histórias Anaíse Ramos e Socorro Lopes. O evento contou com a presença 
do prefeito do Recife, Geraldo Júlio, e do Presidente do Movimento Novo Jeito, Fábio 
Silva. Coube ao prefeito plantar a primeira árvore e descerrar a placa de inauguração 
do Bosque Solidário. Em seguida, todos os presentes formaram um círculo em volta da 
placa e com alegria e entusiasmo, cantaram temas referentes à promoção de uma vida 
melhor para todos.

Transforma Recife é uma plataforma que conecta organizações e voluntários. São 
mais de 400 instituições filiadas que, em comum, objetivam construir uma cidade mais 
solidária. Semestralmente a plataforma é alimentada por informações enviadas pelas 
entidades, incluindo a Viva, sobre a quantidade de horas doadas e de voluntários que 
atuaram, compondo os indicadores da cidade.

ReCIFe
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RIo De JaNeIRo

o que se esconde sob um Chapéu Vermelho 
No dia 2, a palestrante e fazedora do Instituto Rio 

de Histórias, Cecília Gopfert, discorreu sobre o tema “A 
Relação existente entre as figuras femininas do conto 
Chapeuzinho Vermelho, as fases da Lua e as bonecas 
Matryoskas”. No decorrer da palestra, cinco contadoras 
do Instituto Rio de Histórias leram trechos selecionados 
do conto Chapeuzinho Vermelho, que Cecilia usou para 
exemplificar sua tese.

Na plateia de 60 pessoas, que ocupou o Auditório Centro Médico Botafogo, estavam 
Regina Porto e 12 contadoras do Instituto Rio de Histórias. Todos os presentes puderam 
conhecer o objeto de estudo de Cecília Gopfert, refletir e aprofundar a visão sobre os 
contos infantis.

Formatura dos novos contadores de histórias
O treinamento dos novos voluntários contadores de histórias 2017 do Instituto Rio de 

Histórias culminou com uma bonita festa de formatura, no dia 5, na Universidade Estácio 
de Sá, campus Centro I. Sob a coordenação de Regina Porto, o evento contou com a 
presença dos 83 novos voluntários, seus familiares e amigos, além de alguns contadores 
de histórias do projeto, fazedores, palestrantes e outros convidados. No total, 160 pessoas. 
Teve muita música e contação de histórias. A parceria da Universidade Estácio de Sá e 
Droga Raia engrandeceu a celebração.

Sarau de Poesias 
Carlos Drumond de Andrade foi tema do sarau no Buteco Cultural, em Botafogo, dia 

3. A contadora de histórias Cristiane Furtado e a fazedora Tânia Pessanha, ambas do 
Instituto Rio de Histórias, selecionaram e apresentaram as poesias no evento, do qual 
participaram 35 pessoas, sendo 12 pertencentes ao projeto. O resultado foi excelente e 
permitiu conhecer mais profundamente a obra deste que é considerado um dos mais 
influentes e importantes poetas do século XX.



98

Sarau com Francisco Gregório
A Sala Baden Powell Copacabana recebeu no dia 11 um sarau com o escritor e 

contador de histórias Francisco Gregório Filho. Os 35 participantes puderam ouvir 
histórias contadas por cinco outros contadores. Entre os presentes no evento estavam 
Regina Porto, dez contadoras e três fazedores do Instituto Rio de Histórias. O objetivo 
desse encontro foi aumentar o repertório de histórias dos voluntários que atuam como 
contadores. O SESC foi parceiro neste sarau.

Convenção anual da associação Viva e Deixe Viver
Entre os dias 17 e 19 de agosto, Regina Porto, fundadora do Instituto Rio de Histórias, 

esteve em São Paulo, na sede da Viva, participando da Convenção Anual e das 
festividades relativas aos 20 anos da Associação. A temática principal foi planejar as 
próximas duas décadas. Os assuntos colocados em pauta visaram sintonizar todas as 
praças para que trabalhem ainda mais em uníssono, sempre em prol do sucesso e da 
perenidade da Associação. 

a arte de contar histórias
A convite da área de Recursos Humanos do Ministério da 

Fazenda - representação permanente no Rio de Janeiro, a 
dupla de especialistas Francisco Gregório Filho e Regina Porto 
proferiram a palestra A Arte de Contar Histórias, no dia 22. 
Na plateia, 60 funcionários do Ministério que ouviram atentos 
e interessados e, alguns, até participaram na prática, lendo 
algumas histórias. Esse é um exercício propício para estimular 
o interesse de novos contadores. Mais um sucesso para a 
coleção do Instituto Rio de Histórias!
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PoRto aleGRe

Hora do contador
Renata Pereira foi a responsável por organizar a oficina deste mês, realizada no 

dia 05. Com o tema Como Contar Cantando, Regina propiciou momentos de muita 
harmonia e aprendizado, e ensinou as técnicas de como contar histórias usando músicas 
como suporte. Estiveram presentes 32 pessoas, das quais 28 contadores de histórias. Tudo 
terminou com um agradável almoço de confraternização. É perceptível para todos da 
equipe que as oficinas que ocorrem no evento Hora do Contador atraem mais interesse 
e tornaram-se uma excelente oportunidade para a troca de experiências e prestação 
de contas. Que venham muitas outras!

SalVaDoR

Circo le Park esbanjando solidariedade
A passagem do circo Le Park por Salvador, além de alegria, trouxe solidariedade 

à cidade, quando os profissionais circenses decidiram fazer uma apresentação na 
pediatria do Hospital Geral Roberto Santos. O acontecimento se deu no dia 4 e coincidiu 
com a presença de Sandra Morais e Maria José Pinheiro, voluntárias da Viva, no hospital. 
Sandra e Maria José entraram na alegria e, até o início do espetáculo dos palhaços, 
mágicos e malabaristas, ela organizaram o “esquenta”, com brincadeiras de roda e 
contação de histórias, envolvendo não só as 20 crianças internadas, mas também as 
famílias, as equipes médica, de educação hospitalar e de limpeza, além da diretoria 
da instituição. Parceiros na solidariedade e na animação, as voluntárias e o pessoal do 
circo envolveram mais de 30 pessoas na brincadeira que foi registrada e divulgada na 
TV e redes sociais. Que atuação! Um verdadeiro espetáculo!
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DICaS De PaPel

Por Marga

Oi pessoal! Minha dica de hoje vai especialmente para os bebês. Muitos contadores 
ficam procurando livros ou idéias de como trabalhar com bebês. As cantigas de roda e 
parlendas oferecem um material riquíssimo não só para os pequeninos, como também 
para as crianças maiores. Esse repertório faz parte da nossa cultura popular e nos remete 
às recordações de infância, viajando pela nossa memória afetiva. Ao trabalharmos 
com esse material, estamos também oferecendo às novas gerações oportunidade de 
conhecer nossos costumes e tradições. A Parlenda que escolhi é o Tangolomango. É 
uma divertida brincadeira que trabalha com a contagem dos numerais. O texto pode 
ser cantado ou apenas recitado. Aí vai!

Marga.

Para acompanhar o texto podemos utilizar a brincadeira das bonequinhas de papel. 
Monta-se nove bonequinhas formando um leque que vai se fechando à medida que a 
parlenda é trabalhada. Segue aqui o esquema para se fazer as bonequinhas.

tangolomango 
Eram nove irmãs numa casa, uma foi fazer biscoito.
Deu tangolomango nela e das nove ficaram oito.

Eram oito irmãs numa casa, uma foi amolar canivete.
Deu tangolomango nela e das oito ficaram sete.

Eram sete irmãs numa casa, uma foi estudar inglês.
Deu tangolomango nela e das sete ficaram seis.

Eram seis irmãs numa casa, uma foi comprar um brinco.
Deu tangolomango nela e das seis ficaram cinco.

Eram cinco irmãs numa casa, uma foi fazer teatro.
Deu tangolomango nela e das cinco ficaram quatro.

Eram quatro irmãs numa casa, uma foi jogar xadrez.
Deu tangolomango nela e das quatro ficaram três

Eram três irmãs numa casa, uma foi andar nas ruas.
Deu tangolomango nela e das três ficaram duas

Eram duas irmãs numa casa, uma foi fazer coisa alguma.
Deu tangolomango nela e das duas ficou só uma

Eram uma irmã numa casa, e ela foi fazer feijão.
Deu tangolomango nela e acabou a geração
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Para acompanhar o texto podemos utilizar a brincadeira das bonequinhas de papel. 
Monta-se nove bonequinhas formando um leque que vai se fechando à medida que a 
parlenda é trabalhada. Segue aqui o esquema para se fazer as bonequinhas.
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Setembro é o mês em que começa a primavera no Hemisfério Sul, e ocorre de 22 
de setembro a 21 de dezembro. uma estação em que a natureza torna-se ainda mais 
bela, nos presenteando com fl ores coloridas e perfumadas. 
No dia 21, comemora-se o Dia da Árvore, o que nos conduz 
a pensar na necessidade da conscientização a respeito 
desse importante recurso natural que nosso planeta dispõe. 
outra data importante do mês é o dia 7, Independência do 
Brasil. Uma comemoração que nos remete às difi culdades 
do Brasil e o quanto precisamos nos empenhar para que o 
nosso país tenha um futuro mais promissor. Dia 8 celebramos 
o Dia Internacional da alfabetização, uma data que nos 
faz lembrar o quanto é importante ler, escrever e contar 
histórias.

Por: Monik lelis, fazedora da Viva.

MINI HIStÓRIa

Patrocínio

 > 26 a 28/9: Oficina de “Jogo Eu Conto!” no congresso Todos Juntos 
Contra o Câncer

 > 4/10: Lançamento da Biblioteca + Bisbilhoteca no Parque da 
Juventude

Esperamos vocês.

MUITO OBRIGADO!

ASSOCIAÇÃO VIVA E DEIXE VIVER

A melhor história é aquela que se aprende contando

PRÓXIMoS eVeNtoS CoNFIRMaDoS
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