
DEZEMBRO

Sensibilizar e incentivar a leitura foram os 
objetivos da iniciativa Quero Ser Lido, 
promovida pela Associação em 27 de 
novembro. Um carrinho de madeira repleto 
de livros infantis, em sua maioria, foi 
disponibilizado em frente ao portão da sede, 
no bairro de Santa Cecília, atraindo a atenção 
de crianças que estudam nas escolas da de crianças que estudam nas escolas da 
região. Sucesso total! Pessoas de todas as 
idades tiveram a oportunidade de adotar um 
livro. As crianças vieram correndo para pegar 
e chamaram os amiguinhos; adultos levaram 
para filhos e sobrinhos; e os idosos ficaram 
parados em frente ao carrinho folheando, 
lendo e culendo e curtindo as histórias. Cerca de 30 
pessoas levaram livros para casa que, 
certamente, impactarão muitas outras.

QUERO SER LIDO

Em 28 e 29 de novembro, a sede da Associação Viva foi palco do Workshop de 
Governança Corporativa em parceria com o IDIS - Instituto para o Desenvolvimento do 
Investimento Social, coordenado por Andrea Hanai e Celina Yamanaka. Os objetivos do 
evento foram: analisar e priorizar as iniciativas que contribuem para a estratégia da 
organização, planejar como acompanhar a performance de sua operação e fazer a 
revisão do portfólio da Viva. Este workshop foi o último de 2018. A primeira parte ocorreu 
em outubro, conforme noticiado na edição anterior do Historiar.

Um encontUm encontro bem dinâmico que estimulou o debate e a discussão saudáveis sobre a 
Governança da Viva trazendo propostas de melhorias e sugestões interessantes. Os dez 
participantes se mantiveram conectados no desejo de ajudar a Associação na melhoria 
de sua governança. 

WORKSHOP IDIS



ÚLTIMA DOMINGUEIRA DE HISTÓRIAS DO ANO

Encerrando o ciclo de dez apresentações no Parque Trianon em 2018, a Domingueira de 
Histórias de novembro esteve sob a responsabilidade dos voluntários motivados e 
calorosos dos Hospitais IPQ e Sepaco.

O dia nublado não impediu a permanência do público que começa a ficar cO dia nublado não impediu a permanência do público que começa a ficar cativo no 
evento e vem aumentando a cada dia. Tem gente que marca na agenda a data das 
próximas Domingueiras para não perder; outros, divulgam para seus conhecidos. Não 
pode haver reconhecimento melhor! Aliás, com 60 participantes, esta Domingueira bateu 
o recorde de público. 

O destaque foi a integO destaque foi a integração surpreendente que houve entre contadores e público, já que 
essa edição trouxe novidades: contadores fantasiados de super-heróis panfletaram na 
Avenida Paulista, acompanhados de bruxinhas caprichadas em suas vestimentas. Houve 
ainda distribuição de histórias, sorteio de livros, do jogo Eu Conto e latinhas de histórias 
decoradas pelo público da Domingueira anterior. 

Os contadoOs contadores presentes compartilharam seus saberes, histórias e performances tornando 
a manhã muito alegre para os presentes. Lá estiveram: Andrea Nogueira, Margareth Nardi 
(cabeça de chave do Sepaco), Marco Antonio Ricci Vilas Boas  e Valdir Cimino (cabeças de 
chave do IPQ). Além destes, registramos a presença de Neusa, Chirles, Emília, José 
Roberto e Cláudia Ogata, voluntários do Sepaco.

CComo nas outras edições, os objetivos principais foram a divulgação do trabalho da 
Associação Viva fora do âmbito hospitalar e a nossa contribuição para a revitalização do 
parque Trianon.
A organização, o planejamento e a execução ficaram a cargo do pessoal da Associação 
Viva com a parceria da administração do Parque.

ITACI E ICR COMEMORAM O DIA DO VOLUNTÁRIO

A Coordenadoria de Humanização do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas (ICR), 
comandada por Jussara Zimmermann, promoveu um evento em homenagem aos 
voluntários que atuam no ICR e no ITACI (Instituto de Tratamento do Câncer Infantil do 
HC), no dia 05 de dezembro, período da manhã. Estiveram presentes cerca de 50 
voluntários de várias organizações entre elas: Ação Solidária contra o Câncer Infantil, 
Criarte, Projeto Clarear, Care, Mala das Artes, Conselho Familiar, Rotary, Lions e, é claro, a 
Associação Viva e Deixe Viver, representada na ocasião pela cabeça de Chave do ICR – 
Vilma Vilma Cezar, pela cabeça de chave do Itaci – Suzana Vernalha - e pelas voluntárias do 
ITACI Luciana Bernardo e Paula Pedroti.

continua…



A abertura foi feita pela Profa. Dra. Magda Maria Sales Carneiro Sampaio – titular do 
departamento de pediatria da faculdade de medicina da USP - que valorizou o trabalho 
dos voluntários e destacou o quanto são importantes ao bem estar dos pacientes mirins e 
seus familiares dos dois hospitais: “Agradeço de coração o trabalho de vocês”, disse a 
professora.

ApósApós, ocorreu a palestra Cultura da Paz proferida por Rose Marie Inojosa – profissional de 
comunicação e doutora em Saúde Pública pela USP - que ressaltou o quanto a paz na 
sociedade está interligada com dois outros fatores: equidade e justiça. Também discorreu 
sobre a cultura de violência no Brasil. Citou o educador e escritor Rubem Alves que dizia 
que devemos ter uma caixa de ferramentas em uma das mãos e uma caixa de brinquedos 
na outra e usar as duas ao longo da vida, dependendo das situações que se apresentam. 
Terminou a palestra dizendo que a cultura de paz tem relação com escutar mais, e escutar 
significa ouvir com significa ouvir com atenção e respeitar a opinião de outrem. Como também disse Rubem 
Alves, “deveríamos ter escola de escutatória, mais importante do que a de oratória”.

Ao final da palestra, Jussara apresentou um vídeo com depoimentos emocionantes de 
mães e crianças agradecendo o trabalho dos voluntários. Para encerrar, todos os 
presentes ficaram em volta de uma deliciosa mesa de lanche com quitutes trazidos pelos 
próprios voluntários e um bolo oferecido pela Coordenadoria de Humanização que ainda 
distribuiu um brinde aos coordenadores de cada equipe de voluntários.

Suzana, Paula e Luciana, voluntárias no ITACI Palestrante: Rose Marie Participantes do Dia do Voluntário- ICR/ITACI

VISITA DO PAPAI NOEL NO HOSPITAL MANDAQUI

No dia 8 de dezembro, Papai Noel cumpriu uma agenda de atividades no Hospital 
Mandaqui, levando alegria e bom humor para as crianças lá internadas. A iniciativa foi 
coordenada por Elaine Zemmuner, com a participação dos voluntários: Vitória, Tabata, 
Izolina, Maria Helena, Danny, Fatima e o Papai Noel Arthur, marido de Maria Helena. 
Cerca de 30 pessoas foram impactadas pela iniciativa que incluiu distribuição de livros 
para as crianças e muitos sorrisos de satisfação e felicidade.



INTERAÇÃO MUSICAL DE NATAL

A alegria tomou conta da pediatria e da UTI pediátrica do Hospital A C Camargo em 13 
de dezembro. Motivo: músicas natalinas e de temas infantis. Um grupo de seis voluntários 
deste hospital se reuniu para promover momentos de descontração e interação entre 
pacientes, familiares e equipe hospitalar por meio da música. O sucesso foi tão grande 
que o “sexteto” foi convidado a cantar também na UTI de pacientes adultos. 
Acompanhados de um violonista, os voluntários envolveram crianças e adultos numa 
atmosfera de Natal. Cerca de 40 pessoas foram impactadas, incluindo pacientes mirins e 
adultosadultos, familiares e equipe hospitalar. Estiveram presentes: Magaly Aparecida Romão 
(cabeça de chave), os voluntários Adriano Vasconcelos, Alessandra Mello, Cilania Peixoto, 
Maria de Fátima Soliani, Maristela Gonçalves e Raquel Barros e o violonista Hélio Muniz. 

A receptividade foi maravilhosa! Todos ficaram tocados pelas canções e demonstraram 
alegria e emoção. Quem podia cantou, quem podia aplaudiu, quem podia mexeu os 
pés... Cada um participou como pode. Os voluntários foram bem acolhidos, como
sempre foram em eventos anteriores, e a aprovação e o apoio do hospital mereceram 
nota 10!

MUTIRÃO DE CONTADORES PARA UM NATAL COM HISTÓRIAS
O Natal para as crianças internadas no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do 
Hospital das Clínicas começou mais cedo. No dia 15 de dezembro, um trio animado de 
voluntários da Viva proporcionou momentos de alegria e descontração aos pacientes e 
acompanhantes por meio da contação de histórias, distribuição de livros e presentes. 

Estimular a criEstimular a criatividade, a cooperação e a integração das pessoas com o jogo Eu Conto 
foram as metas totalmente alcançadas pelo grupo composto pela cabeça de chave Tânia 
Alves da Costa e pelos voluntários Cleusa Nunes Rodrigues dos Santos e Túlio Marco 
Motta E. Oliveira. Foram atendidos quatro pacientes e quatro acompanhantes, público 
total internado no IOT naquele dia. A quantidade pequena de pacientes possibilitou aos 
voluntários interagir por mais tempo  e investir na melhor qualidade de atuação, além de 
permitir experimentar e aprimorar as técnicas de contação de histórias. Nesse dia, as 
crianças e seus familiacrianças e seus familiares vibraram bastante, participaram e cooperaram. Após a leitura 
dos livros foi possível conversar sobre as mensagens transmitidas pelas histórias. As 
repostas foram incríveis!  A iniciativa foi fantástica tanto para os pacientes e 
acompanhantes, quanto para os voluntários, que mereceram os parabéns da cabeça de 
chave Tânia.

Na ocasião, os voluntários contaram histórias natalinas e utilizaram o quebra-cabeça 
Tangran,  o jogo Eu Conto e kits para montagem da boneca Abayomi. Folia total! Para a 
contação foram escolhidas as histórias: Pinheirinho de Natal, de autoria de Claudia 
Degliuomini, Hans Christian Andersen e Tatiana Belinky;  A Árvore Generosa e A Parte 
que Falta, de Shel Silverstein;  Boneca de Pano, de Rubem Alves; e a história da Boneca 
Abayomi, que eram originalmente feitas de trapos pelas mulheres africanas aos seus 



filhos, durante as terríveis viagens nos navios negreiros que vinham do continente 
africano para o Brasil. Eram feitas de tranças ou nós e serviam como amuleto de 
proteção. 

Um reconhecimento especial a Maria Aparecida da Silva, voluntária do hospital Darcy 
Vargas, que doou o quebra-cabeça Tangran para os voluntários  do IOT.

LANÇAMENTO DA COLEÇÃO DE LIVROS A ARTE DE CONTAR
A Livraria da Vila do Shopping Higienópolis promoveu, em 19 de dezembro, o 
lançamento da coleção de livros A Arte de Contar escritos por nomes da literatura 
brasileira, expoentes da cultura regional. A Coleção está estruturada a partir da 
descoberta da literatura e de como seus conteúdos podem ampliar a arte da palavra.

Uma mesa com os oito autoUma mesa com os oito autores foi colocada na área da livraria para receber os 
autógrafos do público presente e convidados. O evento foi bem  animado e gratificante, 
sobretudo para os autores que não se encontravam  há muito tempo, já que esses livros 
foram escritos há cerca de 12 anos. 30 pessoas compraram a coleção.

LivLivros da coleção: Encantar a vida, de Sueli Pecci Passerini; Guardado no tempo, de 
Marília Tresca e Simone Morais da Fonseca; Histórias que a Vida conta, de Ana Paula 
Russo Wormser e Manuela Brandão Borges; Um tesouro a descobrir no barco que 
naufragou, de Valdir Cimino e Ricardo Valverde; Vou te contar um segredo, deLilian 
Santos

Estes livEstes livros serão utilizados no projeto Sacola Literária de 2019, cujos encontros 
semanais buscam inspirar ações e atividades educativas, culturais, sociais e 
humanizadoras que promovam o bem estar e o conhecimento.

Além de Valdir Cimino, participaram pelo Viva:  Isabela Gimenez, Sibelle Borges, Andrea 
Coltelli, Tamiris Coltelli e Waldir Costa.



NATAL NO HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS

Os voluntários da Viva que atuam no Hospital Sírio Libanês foram convidados a participar 
da semana especial de Natal (19/12) nas áreas do Centro Diagnóstico, Pronto 
Atendimento, Pediatria, Brinquedoteca, UTI/USI Pediátrica e TMO, além dos 
apartamentos onde normalmente os voluntários atuam.

LLuiz Arlindo Forti, Maira Chizuru Matsui e Ana Amélia utilizaram as ferramentas de leitura 
e contação de histórias e impactaram 40 pessoas. O resultado não poderia ser diferente 
como deixaram registrados os três voluntários que com muito entusiasmo, vontade, 
consciência  e animação puderam participar dessa iniciativa:

““Foi uma experiência maravilhosa! Ver o choro, a falta de apetite e a indisposição sendo 
transformados em curiosidade, participação e sorrisos nos fez sentir que realmente 
lindos encontros aconteceram e nossos protagonistas - os pacientes e seus familiares - 
embarcaram em nossa viagem de magia e encantamento. Sentir que toda atmosfera do 
hospital foi aos poucos sendo transformada foi excepcional! Gratidão aos pacientes, 
familiares, ao hospital Sírio Libanês e a Associação Viva e Deixe Viver por essa rica 
oportunidade!” Maira, Ana e Luiz.

AgAgradecimento específico à Sra Isa Maria -  diretora do voluntariado do hospital e a 
Larissa - secretária que organizou o evento.

NATAL NO HOSPITAL SÃO PAULO

No dia 20 de dezembro foi a vez dos voluntários do 
Hospital São Paulo darem um show em evento organizado 
especialmente para os pacientes mirins. A voluntária 
Manuela Glausch se vestiu de Papai Noel, e Suely Marino 
(responsável), Madeleine Mendes de Almeida e Elaine 
Aparecida Cruz, foram as ajudantes do “velhinho”, todas 
orientadas pela cabeça de chave orientadas pela cabeça de chave Fatine Chamon. Era a 
noite do Papai Noel de Saco Vazio em que a criança sorteava um papel dentro do saco e 
precisava cumprir o que estava escrito como, por exemplo: contar sobre um dia feliz de 
2018, dizer três desejos para 2019 etc. Ao final da participação da criança, as voluntárias 
presenteavam-na com um livro infantil.

““Foi emocionante! Algumas crianças curtiram muito, outras ficaram um pouco receosas 
com a figura do Papai Noel, mas no geral alegramos as crianças, seus pais e o corpo 
clínico do hospital”, afirmaram as quatro voluntárias que puderam participar. Cerca de 30 
pessoas foram impactadas por essa divertida ação que alegrou o hospital.



MARÍLIA/SP

FORMATURA DE CONTADORES EM MARÍLIA

Na sede do GACCH - Grupo de Apoio às Crianças Com Câncer e Hemopatias  - ocorreu 
em 26 de novembro a formatura dos novos contadores. O evento foi coordenado por 
Luiza Guerreiro que com muita alegria diplomou os novos voluntários. A programação 
incluiu brincadeiras de roda e contação de histórias. A contadora veterana Maria 
Aparecida de Freitas contou a historia As 3 perguntas do Rei, de Sandra Aymone. Os 
novos volutários foram presenteados com mandalas pintadas pelos veteranos. Ao todos, 
35 pessoas participaram desse evento.

Uma das formandas - Mariane BUma das formandas - Mariane Battistetti – declarou: "Hoje sou oficialmente Contadora 
de História! Agradeço a Deus, a Lúcia e a Carla por me presentearem com a dádiva de 
poder levar um pouco de alegria para quem precisa. Obrigada! Obrigada! Obrigada!”
Foi uma noite alegre, com dança e cantoria. Todos estavam  agradecidos pelo 
conhecimento adquirido  durante a capacitação e felizes por participarem do projeto da 
Associação Viva e Deixe Viver. Agradecimento especial ao GACCH que gentilmente 
cedeu o espaço.

FESTEJANDO O NATAL

No dia 20 de dezembro, os voluntários que atuam em Marília, sob a 
coordenação de Luiza Guerreira, se  organizaram para espalhar 
alegria e diversão. Para tanto, receberam ajuda de amigos, do 
pessoal  do Lions e do GACCH - Grupo de Apoio a Crianças Com 
Câncer e Hemopatias - que, unidos, proporcionararam um Natal 
marcante para os pacientes, idosos e equipes das seguintes 
instituições:  Hospital Minstituições:  Hospital Materno Infantil, Hemocentro, Santa Casa de 
Marília e Lar São Vicente de Paulo.

A voluntária Lucy se vestiu de Papai Noel e saiu emocionada: 
"Recebi muitos abraços e calor humano dos pacientes."
No Lar São Vicente de Paulo, os internos confeccionaram, sob a 
orientação dos voluntários, diversos artigos em artesanato relativos 
à data. Houve também contação da história como a fábula das Três 
ÁrvoÁrvores, ilustrada por cartazes. Muitos presentes foram distribuídos 
aos pacientes. A felicidade ficou estampada no sorriso de todos os 
que receberam o carinho dos voluntários.

Participaram os seguintes voluntários:
 • Lar São Vicente de Paulo:  Aline, Judite, Karen Fabiana, Maria 
  Helena, Maria Luiza, Roseleide e Zuleide.
 • Hemocentro: Alecssandra, Angela, Angelica,Cabral,  Célia, 
    Cristina, Ivete, Nenê (Maria Aparecida) e Tânia
 • Santa Casa: Lucy.
 • Materno Infantil: Maria Elizabeth



BRASÍLIA

SARAU LITERÁRIO

Em 02 de dezembro, os voluntários que atuam no Hospital Materno Infantil de Brasília - 
HMIB e no Hospital Regional de Ceilândia – HRC reuniram-se para congraçamento, 
intercâmbio de experiências e avaliação do trabalho realizado por todos em 2018. A 
descontração ficou por conta do sarau com muita contação de histórias. A participação 
de 40 voluntários nas atividades foi entusiástica. Este número surpreendeu 
favoravelmente e todos estes presentes sairam fortalecidos para a continuidade do 
trabalho em 2019.

O evento ocorO evento ocorreu na Escola Parque 313/314 Sul, espaço cedido por gestores desta 
instituição de ensino que faz parte da Secretaria de Educação do Distrito Federal.

IV FÓRUM REGIONAL DE SAÚDE BRASÍLIA CIDADÃ

No período de 05 a 08 de dezembro, nas cidades de Ceilândia e Brazlândia-DF, 
realizou-se um fórum envolvendo todos os voluntários ativos no âmbito da Secretaria de 
Saúde do Distrito Federal, incluindo os nossos contadores de histórias. Os objetivos 
principais do evento foram o fortalecimento e a ampliação do voluntariado social 
organizado e o reconhecimento dos voluntários em cada região de saúde do Distrito 
Federal.

Os voluntários daOs voluntários da Associação Viva de Brasília participaram dos debates, das 
apresentações de cases e, é claro, das oficinas de contações de histórias. Mais de 100 
pessoas foram impactadas pelas oficinas, público que vem aumentando a cada edição 
do Fórum.

MUTIRÃO NATALINO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO HMIB

O Hospital Materno Infantil de Brasília recebeu um turbilhão de 
alegria em 12 de dezembro. Neste dia, os voluntários atuantes 
na Associação Viva e Deixe Viver do DF realizaram um mutirão 
de contação de histórias em todas as dependências desta 
instituição, que foi parceira na iniciativa. Mais de 100 pessoas 
foram impactadas pelas narrativas de encher de alegria os 
ouvidos infantis e adultosouvidos infantis e adultos. A realização deste mutirão fortaleceu 
o vínculo com os pacientes atendidos no HMIB, além de ter 
sido uma excelente experiência para os voluntários que 
participaram. Todos se mostraram animados e o mutirão 
natalino tornou-se inesquecível.



BRASÍLIA

MUTIRÃO NATALINO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO HRC

No dia 22 de dezembro o mutirão ocupou o Hospital Regional de Ceilândia com a 
mesma animação daquele que aconteceu no HMIB. Os pacientes mirins ficaram 
exultantes com as histórias e a alegria dos voluntários que não economizaram em sorrisos 
e disposição. A cada ano este evento fica ainda melhor, despertando interesse crescente 
e  atraindo mais participantes. Desta feita, mais de 50 pessoas ficaram encantadas com as 
histórias e vivenciaram um dia prá lá de feliz.

AGENDA DA ASSOCIAÇÃO VIVA  DE BRASÍLIA

A Capital Federal irá receber, a partir de 06 de abril próximo, o Curso de Formação de 
Voluntários 2019. Organizado pela Comissão Regional da Associação Viva e Deixe Viver 
de Brasília em parceria com a Secretaria de Saúde do DF o curso pretende formar mais 
de 80 voluntários para atuarem nos hospitais da região. De fato, tem havido um interesse 
crescente pelo voluntariado no ambiente hospitalar e a expectativa é aumentar o número 
de voluntários que se formaram em 2016. Por isso, o curso está sendo preparado com 
muito carinho e profissionalismo. Vamos aguardar! 

ITAJUBÁ - MG

FÓRUM DE HUMANIZAÇÃO
Desde 2001, a Associação Viva e Deixe Viver realiza o Fórum de Humanização da Saúde 
em várias cidades brasileiras, com o objetivo de contribuir com a humanização da 
sociedade, fortalecendo valores e princípios éticos essenciais entre os sujeitos que 
produzem saúde.  

AA cidade de Itajubá, em Minas Gerais, foi o palco da edição de 2018 com o tema “Cultura, 
Educação, Saúde e Voluntariado” e realizou-se no dia 8 de novembro. Organizado e 
coordenado por Valdir Cimino, o Fórum teve como patrocinadores a empresa Mahle 
Metal Leve,  a Santa Casa de Itajubá e a Escola de Enfermagem Wenceslau Braz, onde o 
evento foi realizado.

AA programação incluiu rodas de conversas e palestras e contou com a presença de 50 
pessoas que participaram com perguntas, dúvidas e muito interesse. O evento 
transcorreu de acordo com a agenda abaixo:

08:30 - Credenciamento
08:50 - Coral MAHLE
09:00 - “Humanização em saúde: humanizar para comunicar ou comunicar para 



ITAJUBÁ - MG

humanizar?”, com Valdir Cimino – Presidente da Associação Viva e Deixe Viver
09:40 - Coffee Break
10:00 - A importância da Humanização no ambiente hospitalar, com Renata Renne F. 
Finamor Alvarenga – Superintendente da Santa Casa de Itajubá
10:40 - Humanização da Teoria Prática, com Debora Lisboa Vilella - Professora da Escola 
de Enfermagem Wenceslau Braz
11:20 - 11:20 - Roda de conversa
12:00 - Finalização com sorteio de brindes

RECIFE

RODA DE DIÁLOGO 

Em 1º de novembro, a Associação Viva Recife teve a oportunidade de apresentar-se no 
12º Encontro FAFIRE - Faculdade Frassinetti do Recife a convite do Professor Ricardo 
Oliveira, Coordenador de Gestão Financeira e Logística da entidade. Na ocasião, Ana Inês 
Pina, coordenadora da Viva Recife, promoveu a apresentação institucional da Viva, sua 
missão e os resultados obtidos ao longo de 21 anos de existência – 15 em Recife, 
comprovando o importante trabalho da Associação para a sociedade.

Esse evento teve uma vasta pEsse evento teve uma vasta programação cujo tema “Responsabilidade Social: contextos, 
desafios e possibilidades” foi abordado em palestras, minicursos, mesa redonda e 
oficinas. Segundo a comissão organizadora, mais de 1.600 inscritos (alunos, professores, 
funcionários e público externo) prestigiaram o encontro.

15 ANOS DA ASSOCIAÇÃO VIVA NO RECIFE
Animação geral em 27 de novembro na AACD, com bolo e refrigerantes, em 
comemoração aos 15 anos de parceria com a Viva Recife. De fato, o primeiro contrato da 
Viva no Recife foi firmado com a AACD, em 27/11/2003, uma parceria marcada pelo 
profissionalismo dos voluntários que levam a sério os 3Cs da Viva: Conscientização, 
Comprometimento  e Constância, impactando positivamente no tratamento das crianças 
e no convívio dos familiares. 



RECIFE

Ao longo de todo esse período, muitos contadores fizeram parte da história que a Viva 
escreve junto com a AACD e todos têm nossa gratidão. Um especial agradecimento aos 
21 voluntários ativos que diariamente marcam presença na AACD e levam a esperança de 
um futuro melhor para as crianças atendidas. Os números surpreendem: de janeiro a 
outubro de 2018, foram realizadas mais de 320 visitas pelos voluntários da Viva que 
dedicaram mais de 770 horas aos 3.625 adolescentes e crianças da instituição.

Na celebNa celebração dos 15 anos, o Sr. Mário Mendes - gestor do voluntariado AACD - 
representou a entidade. Da parte da Viva, estiveram presentes: Ana Inês – coordenadora 
da Viva Recife - , Vilany Bezerra - cabeça de chave na AACD e as voluntárias Bel, Natália, 
Rejany, Mari, Itamira e Jacélia.

A criançada e seus familiares participaram do parabéns e tudo transcorreu com muita 
alegria. Saudamos todos com carinho!

CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO

Ana Inês, coordenadora da Viva Recife, comandou a confraternização entre os voluntários 
que ocorreu no dia 15 de dezembro, na  FAFIRE -  Faculdade Frassinetti do Recife, que 
gentilmente cedeu suas instalações para o encontro. Os objetivos foram: integrar a 
equipe, socializar, passar informações sobre as realizações de 2018 e agradecer pelos 
resultados alcançados.

Nas boas vindas aos voluntáriosNas boas vindas aos voluntários, um delicioso lanche comunitários e entrega de brindes. 
A abertura foi feita com todos cantando a música do Nando Cordel “A paz do mundo 
começa em mim”. Muita emoção entre os participantes, surpresos com o "tom" da 
celebração. O encontro superou as expectativas inclusive em relação ao número de 
voluntários  presentes, maior do que no ano anterior. Foi uma manhã divina e muito 
gratificante. Mistura de brincadeiras, reflexões e emoções, comuns nesta época do ano.
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LANÇAMENTO DE LIVRO  E RODA DE CONVERSAS

A Livraria da Travessa , no Leblon, promoveu em 8 de novembro o lançamento do livro 
Árvore de Sol, de Andrea Apa. A autora faz parte do Instituto Rio de Histórias como 
supervisora do Hospital da Lagoa. Entre os 70 convidados presentes, estava a fundadora 
do Instituto - Regina Porto - que foi prestigiar esta escritora que conta histórias para 
crianças, mas também encanta os adultos com sua obra.

POESIA NO CASTELO E LANÇAMENTO DO LIVRO LIVROEIRO
O Centro Educacional Anísio Teixeira - CEAT – em Santa Teresa, recebeu o evento Poesia 
no Castelo em 10 de novembro. Dessa feita, além de falar e ouvir poesias, como ocorre 
mensalmente, o grupo participante testemunhou o lançamento do livro Livroeiro, de 
Pepita Sampaio. A autora de obras infanto-juvenil é também contadora de histórias do 
Instituto Rio de Histórias e foi prestigiada por vários outros contadores do projeto, além 
de Ninfa Parreiras, autora de literatura infantil. O evento contou com a presença de 35 
pessoas.

CURSO DE BRINQUEDISTA HOSPITALAR

Em 18 de novembro, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, ocorreu o Curso de 
Brinquedista Hospitalar, sob a responsabilidade de Cândida Miriam. Neste treinamento 
estiveram presentes Regina Porto e os contadores de histórias do Instituto Rio de 
Histórias, totalizando 40 participantes. A formação de brinquedista hospitar colabora para 
o aperfeiçoamento dos contadores de histórias o que explica a reação positiva dos 
presentes. 
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PEÇA TEATRAL LILA - GOETHE

Regina Porto , Silvia Carvalho e a contadora de histórias e escritora Cecília Gopfert, 
estiveram no dia 23 de novembro na Casa Naara, centro do Rio de Janeiro, prestigiando a 
peça teatral Lila, do escritor alemão Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832). O 
responsável pela apresentação, Vitor Pordeus, é também o tradutor do texto da obra. 
Estiveram presentes cerca de 30 pessoas, sendo que alguns contadores e fazedores do 
Instituto Rio de Histórias participaram como atores do drama.

SARAU DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA ADULTOS
A Sala Baden Powell , em  Copacabana, recebeu uma roda de conversas sob a 
responsabilidade de Francisco Gregório, em 30 de novembro. A satisfação da plateia foi 
plena, afinal adultos também adoram ouvir histórias. Estiveram presentes  40 pessoas 
entre as quais vários contadores de histórias do projeto, fazedores e a fundadora Regina 
Porto.

FESTA DE FINAL DE ANO 

O Instituto Rio de Histórias/Viva escolheu o primeiro dia de dezembro para fazer a 
confraternização de fim de ano com seus contadores. O local escolhido foi o Cenáculo, 
no bairro Laranjeiras. O evento, organizado por Regina Porto, reuniu 90 voluntários que 
aproveitaram para conversar, matar a saudade e trocar experiências. Todos consideraram 
o encontro maravilhoso e se divertiram a valer.
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FESTAS DE NATAL  NA CIDADE MARAVILHOSA

Os diversos hospitais parceiros do Instituto Rio de Histórias/Viva e Deixe Viver se 
encheram de alegria no dia 05 de dezembro, quando os contadores de histórias do 
projeto realizaram ações com as crianças e adolescentes em celebração ao Natal. A 
animação foi geral com os contos de Natal e os presentes distribuídos pelos contadores. 
Cerca de 500 pessoas foram impactadas e ficaram agradecidas.

CAFÉ LITERÁRIO
O Instituto Estação das Letras recebeu em 15 de dezembro uma roda de conversa e 
leitura do livro Guardados do Coração, de Francisco Gregório Filho. Sob a 
responsabilidade de Márcia Lobosco e com a participação de Regina Porto e diversos 
contadores do Instituto Rio de Histórias/Viva, o evento foi um sucesso. Estiveram 
presentes também escritores e contadores de histórias da cidade de Nova Friburgo. Ao 
todo, 30 pessoas participaram e vibraram com esse encontro.

SALVADOR

RESPEITO NÃO TEM COR: TRABALHANDO A DIVERSIDADE CULTURAL E 
CELEBRANDO O DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 
Claudia Guimarães, Edvaldo Alcântara e Loide Bonina da Viva Bahia participaram de uma 
oficina realizada no Hospital Geral do Estado no dia 24 de novembro, em comemoração 
ao Dia Da Consciência Negra. A oficineira Lívia Gois Machado Santos dividiu sua 
participação em dois momentos: inicialmente abriu uma conversa sobre a situação atual 
do negro, sua história, dados estatísticos, troca de conhecimento e vivências. No segundo 
momento, a oficineira levou os participantes às lágrimas contando e dramatizando uma 
história que retrata a saga das mulheres escravas nos porões dos navios negreiros que, 
papara acalentar os filhos, faziam bonecas com parte dos tecidos de suas roupas. As 
bonecas, símbolo de resistência, ficaram conhecidas como Abayomi, termo que significa 
‘Encontro precioso’, em Iorubá.
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Discorrer sobre a diversidade cultural brasileira, o respeito às diferenças, a identidade e a 
memória social por meio de contos africanos foi a oportunidade que os 25 participantes 
tiveram de rememorar a história de nossos antepassados negros, povo sofrido que tem 
em suas raízes a marca abominável da escravidão. Ocasião também para refletir sobre a 
situação atual de preconceito, intolerância e políticas sociais inadequadas que estimulem 
a igualdade de direitos e oportunidades.

 O evento significou conhecimento e cultu O evento significou conhecimento e cultura para o pessoal da Viva Bahia que ficaram 
fascinados por terem aprendido a construir as bonecas Abayomi.

O dia da Consciência Negra é comemorado anualmente no Brasil em 20 de novembro 
para relembrar a morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo de Palmares (situado 
na região pertencente hoje ao Estado de Alagoas), que lutou em prol da preservação das 
tradições africanas e liderou escravos que conseguiam fugir das fazendas da região.

SONHAR É VIVER

Alguns dias após, em 29 de novembro, o Hospital Geral do Estado tornou-se palco da II 
Mostra Integrada de Humanização e Saúde do Trabalhador do SUS/Bahia na qual vários 
profissionais de saúde e voluntários inscreveram projetos. Claudia Guimarães, Edvaldo 
Alcântara e Loide Bonina inscreveram o projeto “Sonhar é Viver: Contação de Histórias 
em Hospitais” que recebeu uma Certificação da Secretaria da Saúde pelo trabalho 
voluntário de contação de histórias, uma experiência exitosa que contribui para 
valorização do trabalhador e/ou defesa dos direitos dos usuários do SUS-Ba. Quanta 
felicidade! Esta cefelicidade! Esta certificação é um orgulho para todos que fazem parte da Associação Viva 
e Deixe Viver!

Cerca de 100 participantes puderam conhecer o trabalho realizado pela Viva Bahia e 
compartilhar a alegria de tão honroso reconhecimento.



continua…
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DIA DO VOLUNTARIADO

O dia do voluntário – 05 de dezembro – foi de festa na instituição Obras Assistenciais Irmã 
Dulce – OSID, com a homenagem aos grupos de voluntários que atuam no local. Salma 
Araújo foi a responsável pelo encontro e teve a colaboração de mães. Pela Viva Bahia 
participaram: Cláudia Guimarães, Jaci Magalhães, Dulcinea Carvalho e Yara Couto que 
contaram histórias, doaram livros e promoveram atividades lúdicas com as crianças. Cerca 
de 60 pessoas estiveram presentes. A participação foi excelente, sobretudo porque deu a 
oportunidade aos diversos grupos de voluntários estarem juntos e serem prestigiados 
pela instituiçãpela instituição.

DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS NO HGRS

Para as crianças do Hospital Geral Roberto Santos, o Papai Noel chegou antes! Na tarde 
de 17 de dezembro as voluntárias da Viva Bahia Maria José Pinheiro, Zilma Rocha e Franci 
Souza organizaram uma festa com distribuição de livros e muita contação de histórias. 
Tudo, acompanhadas pelo Papai Noel Fernando Garcia – voluntário que abrilhantou ainda 
mais a iniciativa.

O dia desta comemoO dia desta comemoração coincidiu com a presença querida do cão adestrado Angus. 
Outro destaque, foi que o Diretor Geral do Hospital e alguns coordenadores participaram 
e prestigiaram o trabalho da equipe da Viva Bahia. Mais de 50 pessoas foram impactadas 
pela iniciativa, incluindo pacientes, familiares, servidores e profissionais de saúde. 
Emoção e sorrisos de montão!

CONFRATERNIZAÇÃO E ATIVIDADES NATALINAS NO HGE 

O Natal no Hospital Geral do Estado é sempre tempo de muitas atividades alegres. De 
fato, no dia 21 de dezembro, Claudia Guimarães, Loide Bonina, Edvaldo Alcantara e 
demais voluntários da Viva Bahia distribuíram livros e presentes previamente arrecadados 
e cantaram pelas unidades e enfermarias, acompanhados pela participação envolvente e 
animada dos profissionais de saúde e estagiários do hospital. Tudo coroado pelo Papai 
Noel Fernando Garcia, outro voluntário que levou alegria às crianças. O evento marcou o 
encerramento da Campanha de doação de livros que transcorreu pelo mês de dezembro.
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Os resultados foram surpreendentes, também porque ao trabalho dos nossos voluntários 
somaram-se à participação de corais e grupos de animação, muito atuantes nessa época 
do ano.

DOAÇÃO DE LIVROS
As comemorações de Natal na instituição Obras Sociais Irmã Dulce começaram em 21 de 
dezembro com a tarde natalina produzida por Dulcinea Carvalho e Yara Couto, 
voluntárias da Viva Bahia. Na ocasião, houve muita contação de histórias e distribuição de 
livros arrecadados nas semanas que precederam ao evento. Foram impactadas 25 
crianças e familiares que participaram alegremente e deixaram as voluntárias satisfeitas e 
realizadas.

Por Marga, 
contadora 
de histórias.

VAMOS NOS PREPARAR PARA O CARNAVAL? 

O carnaval no Brasil traz a riqueza de nosso folclore e, para comemorar juntamente com 
as crianças, temos algumas sugestões de livros e atividades sobre o tema. Lá vai:

Um grande encontro dos 
personagens do Carnaval 
pernambucano como 
nunca se viu! Assim é O 
Carnaval dos bichos 
aloprados, uma ficção 
divertida que apresenta o 
rico universo do rico universo do Carnaval 
de Recife e de Olinda e 
instiga os leitores a 
descobrirem quem se 
encontra com quem nessa 
aventura!

O livro Arlequim é inspirado na 
'commedia dell'arte' em que os 
personagens se conflitam. A 
história se passa durante o 
Carnaval e narra as peripécias 
amorosas de um Pierrô e sua 
Colombina. Mas a trama se 
desenvolve quando odesenvolve quando o Arlequim, 
uma espécie de cupido 
carnavalesco, apronta travessuras e 
provoca confusões entre os blocos 
de maracatu e ranchos da cidade. 
Mas o verdadeiro destaque desta 
obra de Ronaldo Correia de Brito e 
Assis Lima é o carnaval Assis Lima é o carnaval recifense, 
com muito frevo e maracatu. 



Por Marga, 
contadora 
de histórias.

VAMOS NOS PREPARAR PARA O CARNAVAL? 

O Segredo da Oncinha conta que 
enquanto os bichos se 
preparavam para o carnaval e a 
mata toda se enfeitava, na toca de 
Dona Onça havia muita tristeza, 
pois Afonsinha, a oncinha, não 
podia ir à festa.  Seu pai não tinha 
dinheidinheiro para a fantasia. Muito 
triste, Afonsinha resolveu se 
afastar da floresta para não ouvir a 
música animada que, além de 
tudo, não a deixava dormir. 
Porém, ela não imaginava que 
seria surpreendida por seus 
amigos!amigos!

A Escola do Cachorro 
Sambista narra a história do 
simpático cachorro Sambista 
que mora na quadra da Escola 
de Samba Unidos do Batuque. 
É ele quem conduz o leitor na 
descoberta de como funciona 
uma escola de sambauma escola de samba, desde 
a definição do tema para o 
desfile até o dia de mostrá-la 
na avenida. Traz ainda 
informações sobre a história 
do carnaval no Brasil.

Sugestões de atividades

Além das histórias, as máscaras não podem faltar nesta festa. Portanto, algumas sugestões 
fáceis que podem ser confeccionadas juntamente com as crianças. Elas vão adorar!

Pode se utilizar material reciclável como papelão; pratinhos de plástico; lantejoulas; 
retalhos de papel e o que mais sua imaginação ousar. Seguem alguns moldes:



Por Monik Lelis, fazedora da Viva.

O ano de 2018 passou e aí chegou o Natal. Viva! Independentemente da crença ou da religião, 
Natal é uma data que nos faz refletir sobre nós, nossa família e o que fazemos pelos demais. Na 
semana seguinte, alguns estarão usando branco, outros pulando sete ondas e tantas outras 
simpatias que as pessoas fazem na virada do ano. O importante é estar bem consigo mesmo! 
Aproveitar para agradecer por tudo o que 2018 trouxe, ficar feliz com as coisas boas que 
aconteceram, aprender com os desafios e estar de braços abertos para receber 2019. Vamos 
viver bem cada um dos dias que o novo ano nos proporcionará. 
Eu desejo a todos que me acompanhaEu desejo a todos que me acompanharam até aqui um 2019 repleto de 
muita coisa boa! 

Beijos da Monik
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