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Associação Viva na TV 
Programa de TV da 
Assembleia Legislativa de 
SP enaltece a Viva.

Rio: no Hospital Samaritano 
de Botafogo ocorreu a 
palestra "Literatura como 
remédio", baseada no 
livro escrito por 
Dante Gallian.

Salvador comemorou o 
aniversário da Mabel 
Velloso professora, 
escritora, compositora, 
cordelista e madrinha da 
Viva Bahia.
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Caro leitor,

O nosso HISTORIAR, a partir de 2019, passa a ser distribuído 
bimestralmente e ganha uma nova cara. A criação traz conteúdo 
colaborativo de todas as praças onde a Viva atua e tem por objetivos abrir 
espaço e dar visibilidade às nossas ações passadas e futuras e às histórias 
de quem conta história: nossos voluntários. 

Nesta ediçãNesta edição, o Sacola Literária, um projeto que veio para ficar na grade de 
programação anual da Associação. A cada edição, a criatividade e a 
imaginação brotam em novas histórias. Em agosto, algumas serão 
interpretadas na formatura dos novos voluntários de 
São Paulo.

Os indicadores que produzimos por meio do 
Diário do Contador e o perfil do nosso corpo 
de voluntários não passade voluntários não passaram despercebidos 
e viraram pauta do programa Nossa 
Entidade, da TV ALESP - Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo. Um 
programa memorável!

A primeira Domingueira no Parque Trianon, 
foi recheada de boas atividades. O público 
se divese divertiu e também contou histórias.

A Viva pelo Brasil mostrou muita energia 
e dedicação à causa da Humanização da 
Saúde e fortaleceu a arte de contar 
histórias em diversos eventos que nos 
fazem ter orgulho de ser 
Viva e Deixe Viver.

Boa leituBoa leitura! 

Valdir Cimino

Editorial
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Parque
Trianon

10h às 12h

Ministério da Cidadania, Associação Viva e Deixe Viver, Pfizer e UOL apresentam:

CONTADORES DE HISTÓRIAS NA PAULISTA

Sacola Literária
Uma importante novidade de 2019 é o projeto “Sacola Literária”, evento 
que ocorrerá todos os meses de janeiro a novembro, totalizando oito 
edições. 

TTrata-se de um curso dividido em quatro módulos (um por semana) 
composto por palestras e oficinas. Os objetivos são:  promover o hábito de 
leitura por meio da construção de acervo pessoal e coletivo, ampliar o 
conhecimento e a arte da palavra, apresentar novas e velhas narrativas da 
literatura infantojuvenil, propiciar encontros que possam inspirar ações e 
atividades educativas, culturais, sociais e humanizadoras e estimular a 
construção de histórias. Este projeto tem o apoio da Secretaria de Cultura e 
Economia CriEconomia Criativa do Estado de São Paulo, através da lei de incentivo à 
cultura.

A sacola propriamente dita é composta por cinco livros de autores 
consagrados. Em cada edição do evento serão disponibilizadas 25 sacolas 
para sorteio.

A primeira edição desta iniciativa aconteceu durante o mês de janeiro, a 
partir do dia 8, na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, 
local gentilmente cedido para os quatro módulos do primeiro mês do ano. 
Embora tenham se inscrito 45 pessoas, 27 compareceram em todos os 
módulos e fizeram jus ao certificado e às sacolas. Além de profissionais e 
estudantes das áreas de saúde e educação, participaram alguns contadores 
de histórias da Associação Viva.

AA reação dos participantes foi bastante positiva. Os quatro dias do evento 
foram muito animados, com perguntas e interatividade. No último módulo, 
realizou-se um sarau no qual todos tiveram a oportunidade de contar e 
representar a história que haviam desenvolvido em grupo durante as 
semanas anteriores. Criatividade, alegria e  emoção foram as principais 
marcas das histórias contadas. 

PParticipam como palestrantes: Ayrton Silveira, Vania Dohme, Martin Feijó e 
Fabio Lisboa. A responsabilidade pela iniciativa é de Valdir Cimino e na 
organização estiveram: Isabela Gimenez, Sibelle Borges e Andrea Coltelli. 



Sacola Literária 2a Edição
A 2ª edição do Sacola Literária foi realizada no mês de fevereiro, a partir do 
dia 5, na Biblioteca Monteiro Lobato, Vila Buarque, região Central de SP.

Participaram 19 pessoas, das quais dez são educadores da Associação 
Hurra, entidade voltada ao esporte e educação com o objetivo de 
disseminar a prática do rugby.  Os participantes saíram bastante satisfeitos, 
aplaudiram os palestrantes e vibraram com o sarau, como já acontecera na 
edição de janeiro. 

Nesta ediçãNesta edição, os palestrantes foram: Rogério Sautner, Vânia Dohme, Martin 
Feijó e Fábio Lisboa. Na organização do evento esteve Tamiris Coltelli.

Férias na Vila
As unidades Shopping JK Iguatemi e Moema da Livraria da Vila foram 
palco, respectivamente, em 12 e 13 de janeiro, de tardes de contação de 
histórias realizadas por João Carlos Bernardes da Silva, voluntário contador 
de histórias no Hospital Cruz Azul. O evento refere-se a participação de 
contadores de histórias nessa livraria como parte da atividade intitulada 
Férias na Vila.

As histórias contadas foAs histórias contadas foram: Mumu, a vaquinha Jururu, de Jeanne Willis e 
Tony Ross, O caso do Bolinho, de Tatiana Belinky,  A tartaruga e a fruta 
amarela, de Ricardo Azevedo e  Cabra Cabrês, de Roberto Carlos Ramos. 
Cada evento teve a duração de 1 hora. 

As crianças e os pais adoAs crianças e os pais adoraram e interagiram bastante por meio de 
brincadeiras, músicas e obviamente, histórias. Dezesseis pessoas 
participaram. Os funcionários das unidades da Livraria da Vila também 
ficaram satisfeitos. João Carlos aproveitou a oportunidade dos presentes 
para explicar e convidar os pais para o curso Sacola Literária. 

Férias na Vila II
Em 27 de janeiro a contação de histórias ocorreu na filial Lorena da Livraria 
da Vila. As histórias apresentadas foram: A verdadeira história dos três 
porquinhos, de Jon Scieszka, Gente que mora dentro da gente, de Jonas 
Ribeiro, A parte que me falta, de Shel Silverstein e Fofinho de Teresa 
Noronha.

Quinze crianças e dez adultos assistiQuinze crianças e dez adultos assistiram à apresentação da contadora 
Tassyane Anjos, que declarou ter adorado a experiência e a oportunidade 
de compartilhar histórias com os clientes da Livraria da Vila. Tassyane ainda 
relatou: “Um acontecimento especial foi o envolvimento das crianças com 
os materiais que levei para contar a história A parte que me falta, como a 
minhoca feita em tecido. De forma geral, a plateia manteve-se sorridente e 
participativa, sobretudo durante essa história e a do Fofinho. Ambas 
estimulam a curiosidadeestimulam a curiosidade, e eu adorei ver o brilho nos olhos das crianças.”

Associação Viva na TV
A TV da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo abriu espaço para a 
Associação Viva, em 29 de janeiro.  A gravação foi para o programa Nova 
Entidade, cuja pauta consiste em apresentar instituições que tenham um 
trabalho reconhecido junto a diversos segmentos da sociedade e mostrar 
as principais ações desenvolvidas.

O pO presidente e fundador da Viva, Valdir Cimino, estava acompanhado da 
voluntária Elmira Pedrosa, do conselheiro  Paulo Cidade e da Dra. Andrea 
Retamal, Psiquiatra da Infância e Adolescência pelo SEPIA – IPQ – 
HCFMUSP. Juntos, contaram aos telespectadores a história da Associação, 
mostraram a repercursão positiva do trabalho da Viva em hospitais com a 
presença dos contadores voluntários, relacionaram os benefícios 
psicológicos e terapêuticos da contação de histórias para as crianças e 
adolescentesadolescentes, citaram outros projetos da Viva e destacaram os resultados 
alcançados nesses 20 anos.

Confira a entrevista completa no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=2ZYHFuWrBXw



Sucesso total na 1ª domingueira de 2019
Em 24 de fevereiro, recomeçaram as Domingueiras de Histórias no Parque 
Trianon, na Avenida Paulista. Uma bela manhã de sol recepcionou os 
voluntários do Instituto da Criança do Hospital das Clinicas – ICR e do 
Instituto de Tratamento do Câncer Infantil – ITACI que chegaram com livros, 
mala de truques e mágicas, adereços, cartazes, disposição e muita 
animação. Uma hora antes de começar, espalharam-se pelo entorno para 
distribuírem flyers de divulgação do evento aos que passavam pela 
avenida ou entavenida ou entravam no parque. 

Às 10 horas já havia muitas crianças e adultos aguardando. Carlos Sereno, 
o coordenador das Domingueiras, recepcionou a todos e apresentou a 
Associação Viva, destacando a contação voluntária de histórias em 
hospitais e os bons resultados que temos colecionado. 
Para “esquentar” a plateia, Mario Stoppa e Daniela Parente DiCunto – 
voluntários do ICR – realizaram alguns truques de mágica que deixou 
crianças e adultos de olhos arregalados. A contação, então, começou. 
Foram muitas histórias: Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, Lição 
de Vôo - a história de Betina, do folclore popular europeu, A pequena 
tartaruga verde, de A.J. Wood e Rachel Williams, A parte que falta encontra 
o grande O e A árvore generosa, ambos de Shel Silverstein, O pote vazio, 
uma fábula chinesa uma fábula chinesa registrada por Demi, As coisas vistas de cima, de Olívia 
Muniz e Fabio Yabu, Cabritos, cabritões, de Olalla González e Federico 
Fernández e Uma história sem fim, autor desconhecido. Ao final de cada 
narrativa, muitos aplausos. O destaque foi o pequeno Vitor que, sentado no 
chão muito atento, gritava “Bravo” a todo instante. Muitas risadas, muita 
alegria. 

Além das histórias e mágicas, foi produzido um jogo “Eu Conto especial”, 
composto por 20 cartazetes com fotos referentes ao entorno do parque, 
que foram distribuídos aos adultos e crianças presentes. Estimulou-se que 
cada um contasse uma parte da história de acordo com a figura e o 
resultado foi hilário. Todos adoraram. Andrea, mãe da Maria Luiza, afirmou: 
 “sou professora e aproveitei demais as histórias e as ideias de vocês, principalmente aquela das fichas com 
imagens, na qual uma pessoa dá continuidade à história da outra. Vou repetir com meus alunos!”
Paulo Eduardo, pai da Manuela de cinco anos, fez questão de também registrar seu depoimento: “a interação 
com as crianças foi muito boa e minha filha adorou as histórias. Quero parabenizar vocês por esse trabalho 
que é muito bonito!”

Antes de terminaAntes de terminar, todos os voluntários se uniram e cantaram a música Pequeno Mundo, imortalizada no Brasil 
por Moacir Franco cuja letra começa assim: “para ser feliz é preciso ter esse céu azul na imensidão, é fazer das 
tristezas estrelas a mais e do pranto uma canção...”. A cantoria foi acompanhada pela plateia, sobretudo pelos 
adultos que se despediram sorrindo, com a sensação de “quero mais”. 

Esta domingueiEsta domingueira registrou pelo menos 50 pessoas que passaram pelo local, sendo que a maioria permaneceu 
do começo ao fim. Todo o evento foi acompanhado por Valdir Cimino que, ao prestigiar a 1ª Domingueira, 
motivou ainda mais os voluntários. Pelo ICR estiveram presentes: Vilma Cezar (cabeça de chave), Camila Nery 
Pecorari, Daniela Parente DiCunto, Mario Stoppa e Marisa Cencini de Carvalho. Pelo ITACI se apresentaram: 
Suzana Mara Vernalha (cabeça de chave), Ana Maria Bara Bresolin e Paula Maciel Pedroti.

Um Milhão de Amigos na mídia
O jornal digital Publishnews, jornal digital referência no mercado 
editorial, produziu e publicou em 25 de fevereiro uma matéria sobre a 
Associação Viva e Deixe Viver dando realce à Campanha Um Milhão de 
Amigos. Abaixo reproduzimos o texto:

CContar histórias para crianças e adolescentes hospitalizados para assim 
transformar a internação hospitalar num momento mais alegre, agradável 
e terapêutico. Esse é o objetivo da Associação Viva e Deixe Viver, criada 
pelo paulistano Valdir Cimino. Com o apoio dos mais de mil voluntários 
que se dedicam a contar as histórias, 90 hospitais recebem visitas 
regularmente em todo o país. Para conquistar mais adesões, a Associação 
lançou a campanha Um Milhão de Amigos que já conta com o apoio de 
nomes como o nomes como o ator Paulo Vilhena, o humorista Marco Luque e o 
influenciador e youtuber Léo Picon, cujos vídeos poderão ser vistos em 
diferentes canais digitais da entidade nas próximas semanas. A meta da 
campanha é conseguir doações individuais de R$ 10 por ano. Entre as 
conquistas da Viva está a comemoração da marca de dois milhões de 
pessoas impactadas, desde sua fundação, com a promoção da literatura 
infantojuvenil e da arte de contar histórias, em uma atividade que acolhe 
bebêsbebês, crianças, adolescentes, seus familiares e equipes 
multiprofissionais. 

“Conseguimos resultados transformadores 
na educação, cultura e saúde. No mercado 
editorial, investimos na produção de 
conteúdo, tendo como público-alvo nossa 
rede de voluntários, estudantes e 
profissionais da saúde, cultura, artes e 
educação", conta Cimino.



Carnaval na AACD
Como já é tradição, a sede da AACD em Recife antecipou as 
comemorações carnavalescas sempre com os objetivos de integrar e 
alegrar colaboradores, parceiros, voluntários, pacientes e acompanhantes. 
Em 27 de fevereiro, todo o espaço foi tomado por um lindo evento com 
orquestra de frevo, passistas, boneco gigante e gente de montão 
fantasiada com muito colorido e brilho. Para celebrar a alegria do carnaval 
nada como o frevo que contagia e arrasta todos para a folia. Destaque 
papara as diversas crianças fantasiadas de super heróis, palhaços, pequena 
sereia, Emília e tantos outros personagens que povoam o imaginário 
infantil. 

Os contadores da Associação Viva de Recife deixaram as contações de 
lado, entraram no passo das crianças e participaram da alegria com muita 
satisfação e motivação. 

Círculo de Biblioterapia
A cidade de Niterói recebeu em 17 de janeiro uma roda de conversas 
coordenada por Cristiana Seixas, que girou sobre o tema do livro 
Guardados do Coração, do escritor Francisco Gregório. Regina Porto, 
diversos contadores de histórias, convidados e o próprio autor estiveram 
presentes à  conversa, totalizando 30 participantes. O resultado não 
poderia ser outro: excelente!

Oficina Ler e Contar
O escritor Francisco Gregório protagonizou uma outra roda de conversas 
desta vez no Instituto Estação das Letras cujo tema foi seu livro Ler e 
Contar, Contar e Ler. O evento ocorreu no dia 30 de janeiro e, entre os 
convidados, recebeu Cecília Gopfert, Jose Mattos, Regina Porto, Gisele 
Santos e Déborah Rosa. Ao todo, 20 participantes curtiram as histórias 
tiradas do livro de Gregório que são dirigidas, como diz o autor, “a leigos 
e contadores de histórias, sem fronteiras de idade.“



Humanização  na saúde: literatura e medicina
O Hospital Samaritano de Botafogo recebeu, em 31 de janeiro, a palestra  
A Literatura como Remédio, tema do livro de escritor Dante Gallian. 

Dante Gallian defende em sua obDante Gallian defende em sua obra que além da leitura dos grandes 
clássicos da literatura universal propiciar nosso desenvolvimento 
intelectual e cultural, pode também nos curar de muitas doenças da alma. 
O escritor baseia-se em um experimento (Laboratório de Leitura) 
desenvolvido originalmente em uma escola de medicina, que demonstra 
que a leitura e a discussão coletiva dos clássicos têm propiciado efeito 
terapêutico e transformador na vida de muitas pessoas.

RRegina Porto e vários contadores do Instituto Rio de Histórias participaram 
dessa palestra que recebeu um público estimado em 120 pessoas.

Treinamento para novos voluntários
Uma nova turma de interessados iniciou o treinamento para se tornarem 
voluntários por meio do Instituto Rio de Histórias/Associação Viva e Deixe 
Viver.  A Universidade Estácio de Sá, campus Centro 1, ofereceu 
gentilmente o local. A palestra de abertura ocorreu em 09 de fevereiro 
com o tema Quem somos, sob a responsabilidade de Regina Porto e a 
participação dos contadores de histórias José Matos, Cecília Gopfert, 
Marcia Fernandes e Cris Furtado.

O grupO grupo, composto por 89 pessoas, mostrou-se motivado  e interessado. 
O treinamento continuará nos próximos meses, abordando aspectos do 
trabalho voluntário em hospitais e da contação de histórias. Sucesso a 
todos!

Treinamento para novos voluntários  - segunda fase
No mesmo Campus Centro 1 da Universidade Estácio de Sá ocorreu, no dia 
23 de fevereiro, o segundo módulo do treinamento dos novos voluntários. 
Desta vez, foi o escritor e contador de histórias Francisco Gregório quem 
ministrou a palestra, com o tema Ler e Contar. Gregório discursou sobre a 
importância da leitura e da contação de histórias utilizando o conteúdo de 
seus livros Guardados do Coração e Ler e Contar, Contar e Ler.

Além dos 89 tAlém dos 89 treinandos, estiveram presentes Regina Porto e vários 
contadores de histórias veteranos, totalizando cerca de 100 pessoas.



Comemorando o aniversário da madrinha
Cláudia Guimarães, da Viva Bahia, celebrou o aniversário de Mabel 
Velloso, parceira e madrinha da Associação. Aos 85 anos, completados em 
14 de fevereiro, a educadora, escritora, compositora e cordelista baiana, 
tem sido uma grande incentivadora do trabalho dos contadores de 
histórias. Prestigiar a aniversariante foi, portanto, uma honra e um 
privilégio. Nossos parabéns a Mabel Velloso de toda a equipe da 
Associação Viva e Deixe Viver!

Alegria, alegria no HGE
Loide Bonina, Edvaldo Alcantara, Helenita Carvalho, Maria Dalva, Juliana 
França, Maria Aurea, Sueli Lima e Elisabete Costa se uniram para realizar 
uma tarde carnavalesca no Hospital Geral do Estado da Bahia - HGE. A 
folia ocorreu em 26 de fevereiro, com o objetivo de comemorar a data 
com as crianças internadas, levando contação de histórias e muita música 
de carnaval. A diversão contagiou também familiares e profissionais de 
saúde. Junto com a ONG Terapeutas do Riso, os voluntários deram um 
show de alegriashow de alegria. Cerca de 40 pessoas foram impactadas pela felicidade.

De acordo com os contadores que estiveram no evento, a participação das 
crianças foi excelente. Saiam dos quartos em cadeiras de roda ou no colo 
das mães, tudo para não perder a folia. O sucesso do evento também foi 
em função da colaboração dos profissionais/estagiários de terapia 
ocupacional, psicologia e enfermagem,  e da parceria com outros grupos 
de voluntários que ajudam a abrilhantar a festa, propiciando uma 
verdadeira tarde de alegria.

A Páscoa se aproxima e a data, além do sentido religioso, nos 
lembra coelhos, ovos e, porque não, galinhas. 



 A literatura infantil tem alguns livros famosos como:

Estas obras de Ruth Rocha, Tatiana Belinsky e Eliana Sá dispensam apresentação. As três 
trabalham a temática Páscoa e assuntos afins que levam a criança a refletir e questionar.

Outros livros interessantes:
Mal acabara de 
ser posto, uma 
pergunta pairou 
no íntimo do Ovo: 
quem nasceu 
primeiro, o ovo ou 
a galinha? 
Especulações à Especulações à 
parte, ele tinha um 
sonho, um desejo: 
o Ovo de galinha 
queria se tornar 
um ovo de 
Páscoa! Esta obra 
de Eduade Eduardo Bahr, 
com ilustrações de 
Lúcia Hiratsuka, é 
muito divertida!

Numa fazenda, entre 
muitas galinhas 
brancas, vivia uma 
galinha preta. Era 
uma galinha comum, 
mas os ovos que ela 
botava não eram 
como os outcomo os outros. Cada 
um tinha uma forma 
diferente. O texto de 
Marina Schossmacher 
e Iskender Gider  
trata, de modo 
sensível e delicado, 
assuntos como assuntos como 
preconceito e a 
aceitação do 
diferente .

Coelhinho da Páscoa
 O que trazes pra mim?
  Um ovo, dois ovos,
   três ovos assim

  Coelhinho da Páscoa
   Que cor eles têm?
       Azul, amarelo,
      vermelho também.

Para completar todas essas leituras, que tal incluir as 
sugestões abaixo em suas contações:

Quem não se lembra desta canção? Que tal cantá-la 
acompanhada do simpático coelho abaixo, muito fácil de fazer: 

Dois círculos de 
cartolina e 
orelhinhas. 
Recortar dois 
buracos para 
encaixar os 
dedos. Faça a 
carinha de carinha de 
coelho e pronto!



Recortar 
quadrados de 
cartolina. As 
figuras podem 
ser encontradas 
no Google 
(desenhos). Dai 
é só imprimié só imprimir, 
colar e 
divertir-se com a 
criançada.

Nada mais divertido do que um Jogo da Memória. Este vem 
com coelho, ovo, cenoura, galinha e pintinho.

Ou que tal um 
joguinho para os 
menorzinhos? 
Vamos levar o 
coelho até o 
cesto de ovos?

E não poderia faltar um origami de coelho. Estude os 
desenhos e tente montar o seu próprio coelho. Depois é só 
ensinar a garotada.



Ligue os pontos e descubra um dos símbolos da Páscoa:

Espero que todos se divirtam muito e divertam as crianças. Até a próxima.

Contação de história inusitada
 Por Soraia Chaves Nunes, voluntária no Hospital Materno Infantil de Brasília-DF

 “Chegando na emergência para minha contação, me apresentei às  agentes de 
saúde e, para minha surpresa, elas me pediram que eu contasse uma história, 
afirmando que gostavam também. Contei “A grande fábrica de palavras, de  Agnès de 
Lestrade (autora) e Valéria Docampo (ilustradora) e elas adoraram!”

Como é maravilhoso ser lembrada!
 Por Severina Maximiano do Nascimento, voluntária no Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz de Pernambuco

 “Foi um momento de grande emoção quando encontrei o Rafael! A mãe não só 
lembrou-se de mim, como também do livro que eu havia lido há dois anos para seu 
filho. Nem acreditei! O melhor: o livro estava comigo naquele dia e pude recontar a 
ele.”

Marcamos a vida das pessoas
 Por Janice Moura Corrêa Netto Guerrero, voluntária no Instituto Nacional de 
Cardiologia de Laranjeiras, Rio de Janeiro

 “Encontrei uma mãe no hospital que disse que lembrava-se de mim contando 
histórias para sua filha, durante uma internação em 2016. E a filha lembrava até da 
história: Os três porquinhos! Contei novamente para ela. Que memória elas têm! Achei 
incrível!”

A partir desta edição, incluiremos depoimentos de voluntários 
da Viva sobre fatos interessantes ocorridos durante a 
contação de histórias. Participe você também enviando seu 
texto. 



Risada que contagia
 Por Tânia Maria Rodrigues da Rosa, voluntária no Kinder – Centro de Integração 
da Criança Especial

 “Um menino de quatro anos se encantou com o som do pandeiro e começou a 
gargalhar, contagiando outras crianças e as contadoras. Ficamos rindo uns 15 minutos. 
Ele também admirou meus cabelos brancos, pois enquanto eu tocava o instrumento, 
sacudia os cabelos fazendo com que ele risse”. 

História que acalma
 Por Maria Helena Passos Miraglia, voluntária do Hospital São Camilo, Sâo Paulo, SP

 “Uma criança de um ano estava muito agitada e chorando no colo da mãe. Entrei e 
comecei a cantar a música Brilha, brilha estrelinha. A mãe me acompanhou, cantou e 
dançou com o filho, o que fez com que ele se acalmasse e parasse de chorar.”

Aprendendo com quem escuta nossas histórias
 Por Luciene Fernandes Gomez, voluntária do Hospital Estadual de Sumaré, em 
Sumaré, interior de São Paulo

 “Contei uma história sobre dinossauros para um menino de seis anos. Fiquei 
surpresa por ele saber várias características sobre cada um dos animais que fazem 
parte da história: o que comiam, se corriam ou não etc. De fato, ele me deu uma aula 
sobre a pré-história e eu adorei!”

"Quando nos doamos a outro alguém - seja quem for - não 
estamos perdendo um pedaço nosso. Estamos, sim,  dando o 
que o outro precisa e recebendo muito mais do que poderíamos 
imaginar" 
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