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Perspectivas de sonhos, visão 
da realidade

Como o trabalho voluntário da 
Associação Viva e Deixe Viver 
colabora na construção de vidas 
mais plenas de significado, inclusive 
durante a pandemia 

A leitura é um dos capitais mais 
ricos que uma pessoa pode 
adquirir em sua formação.
Claro, aos que já têm o hábito e/ou 
incentivo em sua vida isso parece 
óbvio e, aos que não têm e/ou 
ainda não tiveram oportunidade 
de descobrir seus benefícios, tal 
fala parece um exagero. Entre 
um lado e outro é impossível 
não reconhecer em seu mais 
justo termo que a leitura forma 
- e transforma - cidadanias e 
consciências para muito além da 
prática de abrir um livro.

Em primeira instância, o livro nos 
ajuda a enriquecer e construir 

a leitura do mundo e vice-versa. 
Trata-se de um ciclo virtuoso em 
que, quanto maior a abrangência 
das narrativas, vozes, e olhares 
sobre uma determinada história 
ou situação - quer venha da ficção 
ou da realidade - tanto maior será 
também o acolhimento e a empatia 
para com as necessidades que 
estão fora da nossa rotina ou dos 
nossos problemas pessoais. 

Esse alcance diferenciado sobre 
a alteridade produz também 
novos parâmetros sobre direitos, 
igualdade de oportunidades e o 
ato de doar-se para o outro, em 
prol de mais alcances para todos, 
tanto nos sonhos como em seus 
desdobramentos na realidade.

É exatamente nisso que a 
Associação Viva e Deixe Viver 
é especialista: criar alcances, 
abrangências de possibilidades, 
e mais ainda: relembrar e treinar 
o potencial humano para o 
exercício contínuo da empatia e 
do afeto. Através de um trabalho 
que conta com a atuação de mais 
de 1000 voluntários e mais de 
16.000 atendimentos/ano, a Ong 
que poderia ser considerada uma 
empresa de grande porte, sabe 
muito bem - ao longo de seus mais 
23 anos de sucesso - como gerir 

histórias e valores humanos de 
modo que cada gesto para o bem-
estar saia dos moldes do “Era uma 
vez” para dar lugar ao “e somos 
felizes”

A felicidade é tão verdadeira e 
crescente que o número de horas 
doadas pelos voluntários chega 
a 9,5 horas mensais e 30 a 40h 
semanais em média, mesmo entre 
aqueles que têm que conciliar a 
atividade de contador de história 
com alguma profissão remunerada. 
Isso sem contar o enriquecimento 
cultural: mais da metade dos 
voluntários utiliza a metodologia, 
aprendizados e vivências da 
Viva em outros âmbitos da vida 
profissional e até mesmo em 
outras instituições voltadas para 
o bem-estar social. É nesse ponto, 
quando a comunicação deixa 
de ser uma simples informação 
para se tornar uma ferramenta 
de enriquecimento coletivo e de 
múltiplas experiências de vida 
que voltamos ao argumento inicial 
desse texto: a importância da 
leitura.

Pode ser a leitura - e seu 
consequente entendimento - de 
que ajudar ao próximo também 
é crescer em si mesmo. Pode ser 
também a leitura do dever social 

com a alfabetização e com outras 
leituras de mundo, e pode ainda 
ser a leitura de que o exercício 
da generosidade - personificada 
com assiduidade nos voluntários 
- é o que todos precisamos para 
ressignificar valores e para que 
a nossa experiência de vida não 
passe em branco. Se a vida nos 
é dada, então porque não dar 
tudo de nós para a vida como um 
todo, com gentileza, generosidade, 
gratidão? Porque não ler e (re)
escrever realidades para além do 
que se espera?

Sobretudo no período que 
enfrentamos, a gentileza, a 
generosidade e a gratidão são 
pilares que vão reconstruir a 
percepção e a realidade que 
vivemos. Temos, portanto, muito 
a aprender com os voluntários e 
com a Viva sobre como aproveitar 
o tempo, sobre como valorizar 
informações, sobre como respeitar 
a grandeza de cada sonho. E todos 
precisamos de histórias para 
alimentar nossos sonhos. 

Eu não sei qual é seu sonho, caro 
leitor. Mas caso seja fazer o bem, 
um dos melhores caminhos é ser 
contador de histórias. 

Valdir Cimino
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fAzEDOr DE hISTórIAS

COnTADOr DE hISTórIAS

rECIfE

Lucas Pina

“Conheci o trabalho da “Viva e Deixe Viver” através da minha mãe, 

Ana Pina, que é um grande exemplo para mim. Passei em 2020, 

em função da quarentena, a apoiar mais na produção dos vídeos, 

ensaios, domingueiras e no encontro dos contadores. É muito 

gratificante ter a oportunidade de contribuir, por menor que seja, 

com a linda missão da Viva e com o trabalho e dedicação de cada um 

dos voluntários contadores, que trazem sorrisos e alegria por onde 

passam.”

Renilda Santos

Iniciei o voluntariado na Viva em outubro/2015 e desde então, tenho 

feito o bem para o próximo e para mim mesma. Quando estou 

contando história para uma criança e vejo a felicidade dela, eu me 

sinto muito realizada. Espero continuar este trabalho por vários 

anos, levando alegria e no coração o sentimento de gratidão.

PALAVrA DO fAzEDOr E DO COnTADOr
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fAzEDOr DE hISTórIAS

MArÍLIA
Simone de Lima Primo

Olá, sou Simone de Lima Primo, fisioterapeuta e fazedora do Viva Marília, 

desde 2010. É maravilhoso poder contribuir para a saúde de pessoas, 

mesmo não estando no hospital, mas nos bastidores auxiliando a 

mágica acontecer, e além do mais aprendendo, conhecendo pessoas e, 

sim, curando a mim mesma. Pensando que doava percebi que recebo 

mais. Um presente ser fazedor.

Maria Angélica Vianna

Meu nome é Maria Angélica Vianna, tenho 73 anos, paulistana, e, moradora de Marilia, há 15. 

Sou da VIVA, há 14 anos, atuo no mesmo hospital (hemocentro), levando às 

crianças e adultos (sala de espera) opções de como desvendar o mundo da leitura, 

rumo ao desenvolvimento individual. Ser contadora de histórias, possibilitou a 

visão lúdica, porém, ampla de “viver aprendendo diariamente, através da leitura”. 

É a leitura que nos faz desenvolver vocabulário, descobrir um mundo 

“encantado”, repleto de ensinamentos. nossa missão, enquanto contadores 

de histórias, representa o compromisso de mostrar a quem quiser saber, um mundo novo dentro dos livros. 

Sinto-me plena e responsável por transportar letras, e ampliar conhecimentos, em busca de novos horizontes. 

“AMO O QUE fAÇO, E fAÇO O QUE AMO”!!!!!!!!

PALAVrA DO fAzEDOr E DO COnTADOr
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fAzEDOr DE hISTórIAS

COnTADOr DE hISTórIAS

SALVADOr
Loide Góes Furtado Bonina

“É isso, eu sou uma fazedora de leitores, vivo com eles e para eles, amo 

o que faço, cabe em mim as lembranças dos olhares, dos sorrisos, dos 

abraços e sigo com esperança da cura, para que a arte do encontro 

aconteça presencialmente.”

Ana Cristina Coelho Ramos
“Quando comecei o curso, foi algo que me trouxe alegria. Tinha curiosidade de conhecer 
a metodologia usada na contação de histórias da Viva e não sabia o que me esperava.
Além das aulas da plataforma, tínhamos vivências online, que despertaram em mim 
uma criança curiosa, que se divertia; coloquei pra fora algumas feridas infantis e 
correlacionei com histórias clássicas e cantigas, podendo refazer caminhos a partir dali.
nossa equipe de supervisão nos dá suporte, incentiva e mergulhei nesse ambiente seguro e 
ético. Acho que por estar sendo um curso EAD, nos possibilitou trocas incríveis com as outras 
praças, aproximação com escritoras e escritores, “lives” importantes, dicas de comunicação e 
filmagem. Acredito que Valdir e sua equipe não imaginavam o potencial que esse plano causaria.
Minha expectativa foi superada em “zilhões” de vezes e minha vontade é poder contar histórias para as 
pessoas, sejam crianças, adultos ou idosos e continuar aprendendo, que é essencial na Contação de histórias.”

PALAVrA DO fAzEDOr E DO COnTADOr

06



BALANÇOSOCIAL

fAzEDOrA E COnTADOrA DE hISTórIAS

POrTO ALEGrE

Ana Paula Bortolotti

Quanta emoção! Cheguei e não conhecia ninguém, somente meu irmão; 

mas ele nem me olhava, pois sou muito emotiva e me emocionava a 

cada palestra. Até que vieram os dias tão esperados; minhas vivências.

A minha vez de contar estórias, foi a etapa do curso que mais esperei 

e cumpri grandemente, pois deixei as emoções de lado e encarei meu 

primeiro quarto. foi lindo demais.

hoje sou Cocó (Cabeça de chave) fazedores de história

Amo muito esse trabalho. Tento passar a eles esse carinho e amor que 

devemos ter com quem está chegando na Viva e com os pacientes.

Tenho orgulho dos meus pintinhos, pois alguns já deixaram de ser 

pintinhos para serem Cocós.

PALAVrA DO fAzEDOr E DO COnTADOr
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fAzEDOr DE hISTórIAS

COnTADOr DE hISTórIAS

rIO DE JAnEIrO
Valéria Pereira Quinta

Condensar minhas experiências no Viva e Deixe Viver em especial no rio de histórias no rio de Janeiro é fácil 

e difícil ao mesmo tempo, pois todas as experiências se condensam numa única palavra - amor. fui recebida 

com braços carinhosos. fiz o treinamento com pessoas que nos ajudam a despertar o melhor em nós e nos 

mostram o mundo encantado das histórias que acalentam e fortalecem. Participei de eventos internos e 

externos do projeto, como voluntária fazedora, contando histórias e divulgando a solidariedade e seriedade 

do voluntariado e da importância do acolhimento através das histórias e dos livros. É uma experiência ímpar 

que se alimenta de afetos e de esperança.

José Matos
‘Entrei para o Viva e Deixe Viver no início de 2007, através do Instituto rio de histórias, quando eu estava 
prestes a completar 61 anos. Logo no início do treinamento, percebi que o trabalho seria desafiador e 
gratificante. Comecei a atuar no Hospital Salgado Filho, no Méier, em julho daquele ano. No início de 2009, 
passei a ser o supervisor nesse hospital. Em meados de 2010, passei a ser supervisor no Instituto nacional 
de Cardiologia, em Laranjeiras, e em meados de 2015 voltei a ser supervisor no Salgado filho, onde estou até 
hoje. Treze anos contando histórias paras crianças e adolescentes hospitalizados (descontados os últimos 12 
meses da pandemia). Contei histórias para bebês a partir de 5 meses até adolescentes de 17 anos, inclusive 
para vários menores infratores (e para os PMs que os acompanhavam). Muitas experiências! Além de contar 
histórias, conversar com as crianças, adolescentes, mães, pais e avós (muitos deles moradores de comunidades) me proporcionou um 
grande aprendizado.
Contar histórias, ao mesmo tempo que proporciona momentos de entretenimento, instiga os ouvintes a fazer reflexões sobre os fatos 
narrados, a tomar conhecimento de situações da vida pelas quais os ouvintes nunca passaram, a aprender palavras novas e, além disso, cria 
o hábito de leitura em pelo menos uma parte dos ouvintes.
Certamente a minha vida seria menos rica se eu não tivesse entrado para esse projeto tão desafiador e gratificante!’

PALAVrA DO fAzEDOr E DO COnTADOr
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fAzEDOr DE hISTórIAS

COnTADOr DE hISTórIAS

SÃO PAULO
Lilian Garrido

‘Conheci a Viva no facebook. Era a divulgação do Curso de Contação de histórias e Arte de Brincar. fiz minha 

inscrição e há exatamente um ano, no dia 14 de março de 2020 participei do encontro de abertura do curso. 

Logo identifiquei que a Viva tem seus projetos apoiados por leis de incentivo. Como tenho experiência em 

elaboração, prestação de contas e gestão de projetos, ao final do evento me apresentei ao Valdir Cimino e 

ofereci ajuda como voluntária. A oferta foi aceita e desde então tem sido muito gratificante esta parceria. 

Acredito nesta causa e poder ajudar a Viva na busca de recursos para continuar contando a sua história é um 

grande prazer’

Margareth Nardi
Sou voluntária da Viva e Deixe Viver desde 2005, atuando no hospital Sepaco.
Vejo-me como uma contadora de histórias desde sempre, pois adoro ler, e os livros fazem parte do meu dia 
a dia. Comecei a contar histórias aos meus alunos em escolas públicas onde trabalhei e continuei depois de 
aposentada aqui na Viva. É uma realização muito grande esta atividade quer a nível pessoal, quer a nível social.
Sempre que chego no hospital me esqueço de tudo o que acontece do lado de fora daquelas paredes.
Muitas vezes cheguei desaminada, mas ao entrar no quarto e ser recebida com um sorriso, tudo flui mais fácil.
É a criança que pede: - “Quero mais uma história”.
É a mãe que diz:- “Obrigado, foi muito bom você ter vindo hoje”.
É a segurança que te encontra no do corredor que diz:  - Me conta uma história?”
É a cumplicidade com todo o corpo hospitalar, sempre presente, que pede a nossa ajuda para cuidar das crianças, valorizando nosso 
trabalho dentro da área de humanização hospitalar (adoram ouvir nossas histórias também).
E ressalto as amizades e parcerias que criei nestes anos todos. E mesmo no atual momento, em que não estamos atuando nos hospitais, nos 
comunicamos nas” lives” de contação, nos encontros e cursos ”on- line” e nos vários grupos que formamos nas redes sociais.
Sempre aprendendo e me aperfeiçoando nesta atividade tão prazerosa.
Sempre que olho meu avental e minha estante de livros eu penso:-” Isto não tem preço”

PALAVrA DO fAzEDOr E DO COnTADOr
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fAzEDOr DE hISTórIAS

COnTADOr DE hISTórIAS

BAIXADA SAnTISTA
Lanna Krístine

Logo quando iniciamos a nossa parceria com a Viva em 2019 e 

com a primeira turma do curso a “Arte de Contar histórias”, vi que 

poderíamos aprender de diversas maneiras e realizar muitas trocas. 

Como representantes da Viva na Baixada Santista e como fazedor, 

poder acompanhar a evolução das voluntárias é muito gratificante, vê-

las dispostas a aprender e engajadas na causa nos motiva ainda mais, e 

através disso, temos a certeza que estamos fazendo um bom trabalho.

Kamilla Nascimento

Ingressei na Viva em 03/2020 e foi um despertar para minha alma. Ser voluntária como contadora 

de histórias é uma oportunidade de levar fantasia e alegria para crianças e adolescentes. no 

começo tive uma adaptação on-line e com muito, mas muito frio na barriga superei cada desafio. 

hoje reconheço que durante esta pandemia, a história fortalece minha mente e alma com muita 

esperança e alegria de estar ajudando o próximo.

PALAVrA DO fAzEDOr E DO COnTADOr
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COnTADOr DE hISTórIAS

BrASÍLIA

Maria Marques

fiz meu treinamento para voluntária contadora de histórias da Viva e Deixe Viver em 2008 a 

convite de um amigo. Desde então atuo no hospital Materno Infantil de Brasília.

Em 2014, a pedido da direção desse hospital, teve início a contação de histórias para as mães 

cangurus (mães que ficam internadas por um longo período, com seus bebês prematuros recém 

saídos da UTI neonatal). Passei então a atuar com essas mães e seus bebês. 

Até início de 2020, antes da pandemia, éramos três contadoras que em conjunto desenvolvemos 

algumas técnicas para contar histórias para essas mães cangurus e seus bebês: cantigas de 

ninar, caixinhas de músicas, histórias reflexivas e compartilhadas e muita escuta de nossa parte.

Desde agosto de 2020 passei a contar histórias numa sala on-line da associação Viva e Deixe 

Viver. Tem sido um grande desafio e muito aprendizado do mundo virtual e tudo que ele propicia. 

Contar histórias para mim é transitar pelo mundo do “pode tudo” levando comigo a criança e 

o adulto que está me ouvindo para o cantinho da alegria e da esperança onde as tristezas e as 

dores não têm permissão para entrarem.

PALAVrA DO fAzEDOr E DO COnTADOr
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fAzEDOr DE hISTórIAS

COnTADOr DE hISTórIAS

LITOrAL nOrTE
Violeta Dib

‘fazer histórias com a Viva, já perpassa por capítulos em minha vida. 

Tenho experiências que imprimem muitos finais felizes e de aprendizados 

infinitos. Já passei por muitas etapas. Hoje somos um grupo de Ubatuba, 

nossas ações passam pela saúde e pela educação pública. Me vejo como 

contadora, coordenadora, política, gestora. São muitos os fazeres pela 

Viva. Todos alimentam minha alma. Servir com a certeza de mais sorrisos 

nos enchem de esperança. Viva a Humanização, Viva a Viva.’

Emília Viana

Era uma vez uma professora que amava ensinar. Mas um dia ela adoeceu e precisou ficar longe 

das crianças.

Quando voltou, descobriu-se contadora de histórias e encontrou um novo jeito de caminhar.

Certa vez, recebeu um convite maravilhoso para participar do Curso da Viva e Deixe Viver. foi 

amor à primeira vista. 

Encontrou -se com semeadores e realizaram uma viagem de vivências, amor ao próximo e 

lições de vida.

fazer o curso mudou seu olhar e a sua vida, pois mostrou que as histórias curam. Que o imaginário 

serve para nos reestruturar e que a sua própria história foi um belo exemplo desse poder. E 

principalmente, que se doar (ser voluntário) faz bem sim, para os outros, mas especialmente 

para a gente! 

Os voluntários, não só doam seu tempo, e eles recebem muito mais. E isso é admirável.  

PALAVrA DO fAzEDOr E DO COnTADOr
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PALAVrA DE QUEM ACrEDITA

“Acredito de verdade no poder das 
histórias contadas. Ao longo do 
tempo, civilizações perpetuaram 
a sua cultura através da contação 
de histórias, seja ao redor de uma 
fogueira, de boca em boca, ou 
através de livros, seres humanos 
sempre se reuniram para contar 
e ouvir histórias. Aos ouvintes, 
é desvendado o mistério de 
conhecer novos tempos, espaços 
e personagens. Ao contador, é 
dado o prazer de transitar entre 
o mundo real e o imaginário, 
conduzindo seus ouvintes. E a 
mim foi revelada, através do Viva e 
Deixe Viver, essa magia de tocar os 
sentidos e sentimentos das pessoas. 
Agradeço a oportunidade que o 
curso da Viva me proporcionou e 
pretendo amplificá-lo contando 
muitas e muitas histórias para 
todo o sempre”.

Carla Netto
Formanda do curso ‘A arte 
de contar Histórias’ da Viva e 
Deixe Viver

“A Pfizer tem uma parceria de 16 

anos com a Viva que nos dá muito 

orgulho. Quem puder ajudar, 

ajude! Porque é uma causa que 

faz a diferença na vida de milhares 

de crianças no Brasil”.

Cristiane Santos Blanch
Diretora de Comunicação e 
assuntos corporativos Pfizer 
Brasil 

“A nossa parceria com a Viva e 

Deixe Viver já é de longa data, 

pois acreditamos que nada é mais 

importante do que levar alegria 

e esperança às crianças e idosos 

em momentos de necessidade. 

E por meio da leitura, e de uma 

rede excepcional de voluntários, 

nós estamos de certa forma 

cumprindo a nossa missão de 

informar e entreter a vida das 

pessoas, de forma responsável e 

com credibilidade.”

Paulo Samia
CEO Uol

“É marcante a presença do Viva e 

Deixe Viver dentro do Emílio Ribas. 

A leitura, a contagem das histórias, 

a presença dos voluntários todos 

paramentados, traz um ambiente 

muito mais agradável. Traz o 

que a gente hoje luta muito para 

trazer dentro dos hospitais, que é 

a humanização.”

Dr. Luiz Carlos Pereira Junior
Diretor do Instituto de 
infectologia Emílio Ribas

13
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MISSÃO

VISÃO

CAUSA

PRINCÍPIOS

Por meio da arte de contar histórias, formamos cidadãos conscientes da importância do 
acolhimento e que produzem bem-estar a partir de valores humanos como empatia, ética e 
afeto.

Ser reconhecida como uma Organização da Sociedade Civil que desenvolve cidadãos para o 
cumprimento do trabalho voluntário de maneira consciente, comprometida e constante. Ser 
referência em educação e cultura por meio da promoção de atividades de ensino continuado. 

Uma sociedade construída com base em relações humanizadas

Atuamos com ética. Trabalhamos em equipes integradas e com respeito à individualidade. Não 
discriminamos raça, cor, credo, religião, partidos políticos, orientação sexual e poder aquisitivo. 
Não permitimos a utilização institucional político-partidário da nossa Associação. Acreditamos e 
incentivamos a capacitação constante de cada indivíduo.

14



BALANÇOSOCIAL
LInhA DO TEMPO

Em 23 anos de atividade a Viva e Deixe Viver já impactou 2.718.395 pessoas, 
sendo 61.715 no ano de 2020.
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BALANÇOSOCIAL
ACOLhIMEnTO hUMAnIzADO | POLÍTICA DE hUMAnIzAÇÃO DA SAÚDE

Atuações 276

737Total de horas
doadas

     1.175Crianças e Adolescentes
impactados

1.263Acompanhantes
impactados  

        161Profissionais
impactados 

     2.598Total impactados

BAHIA TOTAL

Atuações 394

3.667Total de horas
doadas

     3.884Crianças e Adolescentes
impactados

4.207Acompanhantes
impactados  

        766Profissionais
impactados 

     8.857Total impactados

TOTALRIO GRANDE DO SUL

Atuações 

Total de horas
doadas

Crianças e Adolescentes
impactados

Acompanhantes
impactados  

Profissionais
impactados 

     10.409Total impactados

TOTALRIO DE JANEIRO

Total de atuações 

Total de horas
doadas

Total de crianças
impactadas

Total de acompanhantes
impactados   

Total de profissionais
impactados 

TOTALSÃO PAULO
Interior

Atuações 235

2.197Total de horas
doadas

     4.959Crianças e Adolescentes
impactados

4.600Acompanhantes
impactados  

        566Profissionais
impactados 

Total impactados

TOTALBRASÍLIA

Atuações 238

1.812Total de horas
doadas

     3.007Crianças e Adolescentes
impactados

2.413Acompanhantes
impactados  

        366Profissionais
impactados 

     5.785Total impactados

RECIFE TOTAL

Total de atuações 1.347

12.237Total de horas
doadas

    10.165Total de crianças
impactadas

8.714Total de acompanhantes
impactados   

        1.939Total de profissionais
impactados 

TOTALSÃO PAULO
Reg. Metropolitana

562

4.322

     4.556

5.027

        826

     10.409

428

3.284

     1.254

1.306

        563

     10.125

     20.817Total impactados      3.123Total impactados
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COMUnIDADE VIVA - hOSPITAIS

A Viva está presente em 85 hospitais, divididos
em 23 cidades de 06 estados brasileiros.

SALVADOR - 04 HOSPITAIS

BRASÍLIA - 02 HOSPITAIS

RIO DE JANEIRO - 20 HOSPITAIS

SÃO PAULO
CAPITAL 30 HOSPITAIS
BAIXADA SANTISTA 01 HOSPITAL
LITORAL NORTE 01 HOSPITAL
MARÍLIA 04 HOSPITAIS 
TABOÃO DA SERRA 01 HOSPITAL 
ABC 03 HOSPITAIS
ARUJÁ 01 HOSPITAL
GUARULHOS 01 HOSPITAL
OSASCO 01 HOSPITAL
BARUERI  01 HOSPITAL
JUNDIAÍ  01 HOSPITAL
LIMEIRA 01 HOSPITAL
MOGI GUAÇU 01 HOSPITAL
MOGI MIRIM 01 HOSPITAL

PORTO ALEGRE - 05 HOSPITAIS

RECIFE - 06 HOSPITAIS
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hOSPITAIS PArCEIrOS
BAHIA
hospital Geral do Estado
hospital Geral roberto Santos
hospital São rafael
hospital Irmã Dulce
BRASÍLIA
hospital regional de Ceilândia
hospital Materno Infantil
PERNAMBUCO
AACD - Associação de Assistência à 
Criança Deficiente
hospital Infantil Maria Lucinda
hUOC - hospital Universitário 
Oswaldo Cruz
hospital Pediátrico helena Moura
IMIP - Instituto de Medicina Integral 
Professor fernando figueira
IfP - Instituto do fígado e 
Transplantes de Pernambuco
RIO DE JANEIRO
hospital Municipal Lourenço Jorge
hospital Vitória
hospital Municipal Miguel Couto
hospital federal da Lagoa
Centro Pediátrico da Lagoa
Hospital Copa D’Or
Instituto nacional de Cardiologia de 
Laranjeiras
hEMOrIO – Instituto Estadual de 
hematologia
hospital da Polícia Militar
Prontobaby – hospital da Criança
hospital Universitário Pedro Ernesto
hospital Municipal Salgado filho

Hospital Rios D’or
hospital Municipal nossa Sra. do 
Loreto
hospital Estadual Criança
Hospital Oeste D’Or
Nova Iguaçu
Instituto ramon freitas
Niterói
hospital Municipal Getúlio Vargas 
filho
São Gonçalo
hospital Infantil Darcy Vargas
Caxias
hospital Infantil Ismélia Silveira
RIO GRANDE DO SUL
hospital da Criança Santo Antônio
hospital da Criança Conceição
AACD - Associação de Assistência à 
Criança Deficiente
KInDEr - Centro de Integração da 
Criança Especial
APAE - Triunfo
SÃO PAULO - CAPITAL
AACD - Associação Assistência à 
Criança com Deficiência – Ibirapuera
Acredite - Instituto de 
reumatopediatria do hospital São 
Paulo
GrAACC - Grupo de Apoio à Criança 
com Câncer
hospital Alvorada
hospital da Criança
hcor - hospital do Coração
hospital Infantil Darcy Vargas

hospital Geral do Grajaú
hospital da Luz
hospital São Paulo
hospital Sepaco
hospital Mandaqui
hospital Santa Marcelina
hospital Infantil Candido fontoura
hospital Infantil Sabará
hospital Samaritano
hospital São Camilo – Pompéia
Inrad - Instituto de radiologia do 
hCfMUSP
ICr - Instituto da Criança
IIEr - Instituto de Infectologia Emílio 
ribas
Incor – Instituto do Coração
IPQ - Instituto de Psiquiatria
IOT - Instituto de Ortopedia e 
Traumatologia
ITACI - Instituto de Tratamento do 
Câncer Infantil
hospital A. C. Camargo (hospital do 
Câncer)
Hospital da Beneficência Portuguesa
hospital Cruz Azul
hospital Menino Jesus
hospital Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo
hospital Sírio Libanês
Taboão da Serra
hospital Geral de Pirajussara
ABC
hospital São Bernardo
Municipal de Santo André

hospital Estadual Mario Covas
Arujá
hospital e Maternidade Ipiranga Arujá
Guarulhos
hospital Municipal da Criança e 
Adolescente - Guarulhos
Osasco
AACD -Associação Assistência à 
Criança com Deficiência – Osasco
Barueri
hospital Municipal Dr. francisco 
Moran – Barueri
Jundiaí
hospital Universitário de Jundiaí
Limeira
Santa Casa Limeira
Mogi Guaçu
Irmandade Santa Casa de Misericórdia 
Mogi Guaçu
Mogi Mirim
Irmandade Santa Casa de Misericórdia
Marília
hospital Materno Infantil - Enfermaria 
da pediatria e maternidade
hemocentro - hospital dia, 
ambulatório, quimioterapia, 
transfusão e sala de espera
hospital São francisco - Sala de 
convivência de internação psiquiátrica
Santa Casa
Baixada Santista
hospital Guilherme Álvaro
Litoral Norte
Santa Casa de Ubatuba
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COMUnIDADE VIVA -VOLUnTÁrIOS

Os dados apresentados são retirados de uma ferramenta desenvolvida pela Viva, denominado “Diário Eletrônico”. Este diário é um coletor de dados 
e informações preenchidos pelos contadores de histórias após a atuação no hospital, gerando indicadores para relatórios e pesquisas da Viva.

Atuação do fazedor de histórias em 2020

no ano de 2020, a Viva contou com o apoio 1.175 voluntários pelo Brasil, sendo 1.062 contadores de histórias 

e 113 fazedores de histórias, que atuaram na gestão e administração das atividades em todo o Brasil.
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BALANÇOSOCIAL
A ATUAÇÃO DO COnTADOr DE hISTórIAS nO hOSPITAL

20

Atividades desenvolvidas pelos voluntários durante a contação de Histórias

Foram lidos 3.987
livros em 2020
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36%

23%

17%

12%

8%
4%

Faixa Etária dos atendidos

59% da
Primeira Infância 

A ATUAÇÃO DO COnTADOr DE hISTórIAS nO hOSPITAL
(PErÍODO AnTErIOr à PAnDEMIA)
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Local de atendimento

A ATUAÇÃO DO COnTADOr DE hISTórIAS nO hOSPITAL
(PErÍODO AnTErIOr à PAnDEMIA)
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A ATUAÇÃO DO COnTADOr DE hISTórIAS nO hOSPITAL
(PErÍODO AnTErIOr à PAnDEMIA)

5%

1%

5%

12%

15%

31%

12%

10%

4%

2%

1%

0%

1%

0%

1%

20%

38%

23%

12%

2%

1%

0%

1%

0%

Sem Dormir, Com dor, Chorando

Hiperativo, Muito Agitado, Agressivo ( vontade de bater nas pessoas)

Muito Irritado, Disperso, Ansioso

Energizado, Atento, Interessado.

Feliz , Ativo, Afetuoso, Sorridente, Alegre

Expressão Normal receptivo

Calmo, Tranquilo, Adormecido

Devagar, Para Baixo, reservado, tímido, quieto.

Triste

Deprimido ( Sem prazer nas atividades ) choroso

Paralisado, Sedado, Coma

Inconformado com a hospitalização, Assustado (auto agressão)

Estado de humor e dor do paciente

Antes da contação Depois da contação
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BALANÇOSOCIAL
A ATUAÇÃO DO COnTADOr DE hISTórIAS nO hOSPITAL
(PErÍODO AnTErIOr à PAnDEMIA)
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Acompanhantes presentes

Comportamento dos acompanhantes durante a contação de história

41%

18%

32%
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A ATUAÇÃO DO COnTADOr DE hISTórIAS nO hOSPITAL
(PErÍODO AnTErIOr à PAnDEMIA)
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1%

31%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Profissionais impactados durante  a contação de histórias
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A ATUAÇÃO DO COnTADOr DE hISTórIAS nO hOSPITAL
(PErÍODO AnTErIOr à PAnDEMIA)

Atividades desenvolvidas durante a contação

Comportamento dos profissionais durante a contação de histórias

26



BALANÇOSOCIAL

Com o agravamento da crise sanitária, os 

hospitais suspenderam as atividades presencias 

dos Voluntários Contadores de história. Para dar 

continuidade a essa atividade, em julho de 2020 

foi criado o Viva On, sala digital de contação de 

histórias (Link da sala: https://meet.google.
com/erc-kxqm-dfo) onde os voluntários 

exercem sua atividade de leitura de segunda 

a sábado das 10h às 12h e das 15h às 17h, 

contabilizando 24 horas semanais.

VIVA On
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VIVA On

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Atuações Crianças Impactadas Profissionais
Impactados

Horas Doadas Acompanhantes
Impactados

COMPARATIVO PRESENCIAL x VIVA ON

Presencial
Viva On
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VIVA On

Também foi idealizado o projeto 

‘Quarentena com a Viva’, que trouxe 

vídeos dos voluntários da Viva e Deixe 

Viver contando histórias para entreter e 

divertir durante a quarentena, duas vezes 

por semana. Todos os vídeos podem 

ser conferidos no acervo de vídeos do 

Bisbilhoteca Viva.  

(Informações obtidas nos Diários da Quarentena, formulário eletrônico onde os voluntários registraram suas atividades durante a pandemia)

Total de histórias contadas 543     Total de horas doadas 447
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VIVA On

30

10%

28%

10%

41%

8%

Para qual público contou história?

13%

6%
11%

19%

19%

10%

Faixa Etária
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VIVA On

31

60%

11%

8%

13%

8%

6%

44%50%

Qual o meio de comunicação que utilizou
como suporte para sua atuação 

Você acha que a atenção dos participantes
online é melhor ou pior em relação
à contação presencial? 
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VIVA On

32

Acredita ser mais fácil ou mais difícil se programar
para contar histórias a partir de casa? 



BALANÇOSOCIAL

O Bisbilhoteca Viva é um portal que oferece diversos conteúdos culturais e educacionais, em formato virtual, alcançando públicos de 
todos os lugares do Brasil. Os conteúdos disponibilizados são produzidos a partir de materiais da Viva, como livros digitais, músicas, 
vídeos de histórias, jogos interativos e biblioteca com lista de livros indicados de acordo com a faixa etária.

Desde 2017, a Viva possui em sua sede uma biblioteca com mais de 2000 títulos de livros infanto juvenis, que podem ser emprestados 
aos voluntários contadores de histórias.

Para efetuar o empréstimo é só acessar o portal Bisbilhoteca Viva (www.bisbilhotecaviva.org.br), clicar na aba “Biblioteca” para ter 
acesso ao catálogo de livros e enviar o título para o e-mail biblioteca@vivaedeixeviver.org.br

Apresentação da Associação e
 sobre o portal Bisbilhoteca Viva

Contações de Histórias em vídeos e 
videoclipes de músicas e paródias

QUEM
SOMOS VÍDEOS

Catálogo de livros digitais produzidos por 
voluntários da Viva e amigos da causa

Jogo Eu Conto! digital para ser 
jogado em qualquer lugar

COLEÇÕES
JOGO

INTERATIVO

Catálogo de livros da Biblioteca 
Mabel Veloso, ranking dos livros 

mais lidos e indicação de título por 
faixa etária

Livros digitais de histórias criadas a 
partir do jogo Eu conto! doadas à Viva

LIVRO
DIGITAL

BIBLIOTECA

Projeto desenvolvido em parceria com o 
Senac, envolvendo alunos e contadores 

da Viva na criação de materiais para 
contações de histórias

Incentivo à doação de contos 
criados no jogo Eu Conto! digital

DOAÇÃO

DE CONTOS
CONSTRUÇÃO

DO SABER
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VIVA PErSOnAS

Em março de 2020, os 1,3 mil voluntários da Viva foram impedidos de entrar 

nos hospitais. repentinamente, devido à Covid-19, eles não puderam mais 

narrar, brincar e explorar a ludicidade para despertar a magia da literatura 

nos pequenos, suas famílias, profissionais da saúde e da educação. Muitas das 

crianças e adolescentes estão internados há meses, até mesmo anos, criando 

vínculo emocional com nossos contadores de histórias. A família e o corpo clínico 

dos hospitais também encontram nessa ação o apoio necessário para amenizar 

o sofrimento e o isolamento dos pequenos. Era preciso encontrar uma maneira 

de continuar nosso trabalho. Pais, educadores e profissionais da saúde também 

se viram desamparados nesse novo cenário. O isolamento das crianças, com a 

pandemia, não estava mais restrito aos hospitais. Sem escola, sem convivência 

com amigos e parentes, as crianças enfrentavam a solidão dentro de casa. na 

tentativa de preencher essa lacuna, os voluntários da Viva começaram a gravar 

vídeos caseiros narrando histórias, com objetivo de compartilhar o conteúdo em 

nossas redes sociais. Mas a ação ainda era tímida, com baixo alcance. foi em uma 

reunião virtual com nossa agência, a Lf Comunicação Corporativa, que nasceu 

o Viva Personas. Com o engajamento de artistas e personalidades de diversas 

áreas conseguiríamos multiplicar o alcance da ação e, dessa forma, chegar aos 

hospitais atendidos pela Viva e também aos lares de muitas famílias brasileiras. 

Os vídeos estão disponibilizados na Bisbilhoteca (www.bisbilhotecaviva.org.br).
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VIVA PErSOnAS

Claudia Raia 613  Mel Lisboa 102  Antonio Fagundes 60  Sandra Oakh 36 

Giovana Antonelli 571  Paulo de Souza 98  Simone Santos 58  Alon Lavu 31 

Simone Santos 490  Sophia Abrão 97  Matheus Abreu 55  Abhay Zikoski 29 

Arlindo Grund 396  Alexandra Martins 93  Mônica Salgado 51  Marcos Pitombo 27

Antonio Fagundes 357  Jonathan Faria 90  Lilian Blanc 50  Paulo Tadeu 22 

Helena Hito 211  Simone Santos 90  Paulo Tadeu 48  Antonio Sciamarelli 20 

Antonio Fagundes 204  William Arjona 85  Pedro Bandeira 47  Priscila Camargo 20 

Angeli Mayerhofer 175  João Pedro 85  Luciane Moura 47  Luiza Meireles 19 

Zeca Baleiro 175  Priscila Camargo 82  Célia Cris Silva 47  Turma dos Ovinhos 18 

Fernanda Keulla 175  João Signorelli 81  Emicida 47  Arlindo Grund 18 

Claudia Ohana 153  Nadja Haddad 80  Nina Brond 45  João Signoreli 12 

Paulinho Serra 153  Giovana Antonelli 76  Ivan Parente 43  Raquel Sherazade 12 

Matheus Abreu 153  Isabella Fiorentino 74  Lucia Faria 40  Claudia Raia 11 

Sandra Oakh 150  Clara Haddad 72  Lilian Blanc 40  Nadja Haddad 10 

Raquel Sherazade 136  Siophia Abrão 71  Turma dos Ovinhos 39    

Duda Reis 127  Regina Volpato 67  Alexandra Richter 37  

  
 

Marcos Pitombo 107  Margareth Menezes 62  Plínio Macedo 36   

 

PERSONA            VISUALIZAÇÃO PERSONA               VISUALIZAÇÃO PERSONA         VISUALIZAÇÃO PERSONA             VISUALIZAÇÃO

Emicida 488  Zé Renato 94  Ferrugem 54   28Jarbas Homem de Melo

Amanda Costa 161   80  Duda Reis 46  Abhay Zikoski 13 Maria Angélica Ferrasoli

  Pedro Bandeira 111  Jarbas Homem de Melo 63   37 Maria Angélica Ferrasoli
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COOPErAÇÃO TÉCnICA COM A EDUCAÇÃO 
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BALANÇOSOCIAL
EnSInO COnTInUADO

A VIVA EDUQUE é um espaço 

criado para a difusão cultural , 

educacional e gestão do bem-

estar para toda a sociedade. 

Promovemos a arte do brincar, 

contar histórias, literatura e 

a comunicação humanizada 

por meio de eventos, cursos e 

consultoria.

Este projeto foi desenvolvido no 

Programa Global health Teams, 

da Pfizer, para transformar 

a Viva e seus projetos 

autossustentáveis e difundir 

conteúdos para a formação de 

toda a sociedade. 

O conceito de humanização 

está crescente na sociedade. 

hospitais, empresas e 

universidades cada vez mais 

buscam ferramentas para 

melhorar sua cultura e valores. 

A VIVA EDUQUE possui um 

leque extenso de cursos, 

eventos e consultorias para 

promover e difundir esse tema 

nos diversos âmbitos.

Em 2020 o curso de formação de 

contadores de história contou 

com 450 inscritos e formou de 

200 novos voluntários para 

atuarem em hospitais.
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Historiar é a revista da Viva que conta o que a gente faz. Com edições trimestrais, ela apresenta 
as atividades desenvolvidas em todo o país. Todas as edições estão disponíveis na página 
https://www.vivaedeixeviver.org.br/historiar-boletim-informativo/
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realizado pela Associação 

Viva e Deixe Viver, com o apoio 

do Instituto helena florisbal, 

Escola de Enfermagem da 

USP e Instituto de Psiquiatria 

das Clínicas - IPqhCfMUSP, 

teve como objetivo 

reforçar a importância do 

brincar e da contação de 

histórias como atividade 

terapêutica, incentivar 

a prática de atividades 

lúdicas no tratamento de 

crianças e adolescentes com 

transtornos mentais, além 

de aproximar a sociedade 

civil dos profissionais de 

Instituições em referência. 

Ocorreu nos dias 16 e 17 de 

outubro e foi realizado de 

forma virtual. Contou com 21 

palestrantes/oficineiros e 827 

visualizações.

XIII WOrKShOP
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XIII WOrKShOP
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Por que se interessou em participar do Workshop

 

Em que medida a capacitação e o conteúdo do evento
tiveram impacto positivo em suas expectativas  
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XIII WOrKShOP
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12%

13%

23%

9%2%
2%

19%

7%

5% 2% 6%

Qualidade do evento

54%

10%

97%

Participaria da próxima edição do Workshop
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VIVA hUMAnIzAÇÃO

Desde 2001 o Viva 

humanização tem como 

objetivo reunir agentes 

de transformação para 

discussão, aprimoramento 

e disseminação da 

humanização nos âmbitos 

da saúde, educação, 

cultura e voluntariado.

Em 2020 iniciou-se a série 

de “lives” onde o fundador 

da Viva, Valdir Cimino, 

recebe um convidado que 

discutirá com ele. temas 

sobre a humanização na 

saúde com o objetivo de 

promover o debate sobre 

esse tema na sociedade. 

Esses encontros contam 

com o apoio da Associação 

Paulista de Medicina – 

APM. 
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VIVA hUMAnIzAÇÃO
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As “lives” foram uma ferramenta muito utilizada 

pela Viva no período da pandemia. Elas nos 

aproximaram do público e permitiram que as 

pessoas tivessem acesso a conteúdo promovidos 

por grandes nomes da cultura, educação 

e saúde. foram 13 “lives” transmitidas pelo 

canal do youtube https://www.youtube.com/

associacaoviva

As “lives” atingiram 4.737 visualizações.
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LIVES
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TEIA VIVA
A Teia Viva é um encontro cultural que possibilita a 
valorização e a qualificação do trabalho do contador de 
histórias, tornando-a acessível a diferentes agentes, que 
poderão utilizá-la em vários ambientes e contextos, como 
salas de aulas, bibliotecas, hospitais, como uma ferramenta 
de aprimoramento cognitivo. Devido à pandemia do 
Covid-19, as oficinas do projeto Teia Viva se desenvolveram 
de forma virtual. Realizaram-se, 24 oficinas, com 679 pessoas 
impactadas
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VIVA fUTEBOL CLUBE
O Viva futebol Clube é um projeto que utiliza 
um álbum de figurinhas com uma história 
superdivertida que incentiva as pessoas a lavarem 
as mãos com sabão nos momentos exigidos na 
rotina diária, contribuindo assim, com o Global 
handwashing Day (Dia Mundial de Lavagem das 
Mãos), uma campanha mundial que acontece 
no dia 15 de outubro de cada ano, que motiva e 
mobiliza pessoas a melhorarem seus hábitos de 
lavagem das mãos, evitando inúmeras doenças. 
O intuito é também usar um tema tão popular 
como o futebol, para aproximar crianças do livro e 
incentivar o gosto pela leitura. 
Em 2020 foi lançada o Viva futebol Clube edição 
corona vírus para incentivar e promover a 
importância da assepsia das mãos no momento 
da pandemia.
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DOMInGUEIrAS DE hISTórIA
As Domingueira de histórias são eventos 
gratuitos em que, adultos e crianças 
se divertem ouvindo, participando e 
contando histórias, com a curadoria de 
especialistas na arte de contar histórias. O 
projeto visa estimular a cultura e o hábito 
da leitura, envolvendo o público em um 
universo que mistura fantasia e realidade, 
e proporcionando a aproximação da 
população à cultura de contação de 
histórias.
As Domingueiras passaram a ter formato 
virtual em 2020 devido a pandemia de 
COVID-19. foram 47 eventos de forma 
virtual, realizado pelo canal do youtube da 
Associação (youtube.com/associacaoviva), 
com 17.048 visualizações. Apenas uma 
Domingueira de história foi realizada 
antes da pandemia do Covid-19, de forma 
presencial, no Parque Trianon, em São 
Paulo.
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PARCERIA DE MARKETING | JOGO ‘EU CONTO’

VOLVO: EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NAS ESCOLAS 

Em 2020 a Viva iniciou uma parceria com a Volvo Cars para 

incentivar o voluntariado corporativo. Desenvolveu uma 

nova versão para o Jogo Eu Conto – jogo que por meio das 

ilustrações das cartas cria-se uma narrativa - com foco na 

educação para o trânsito e disponibilizou um curso online para 

voluntários da Volvo. A primeira turma formou 20 pessoas 

que desenvolveram habilidades de contadores de história e 

aprenderam a importância da atuação voluntária.

ABRALE E INSTITUTO MAURÍCIO DE SOUZA: PROJETO EU CONTO! DODÓI 

O mesmo jogo foi fruto de parceria com a organização ABrALE (que atua em 

prol de pessoas com câncer e doenças do sangue) e o Instituo Maurício de 

Sousa. As cartas do jogo original foram adaptadas aos personagens da Turma 

da Mônica e a crianças em tratamento oncológico. 
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MÍDIA E rEDES SOCIAIS
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91%

6%

415 notícias da Viva na mídia em 2020
VALOR DE MÍDIA DOADA – 4.167.000,00 
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rECEITAS

 

60%

20%

8%
7%

4% 1% 0% PRONAC 2021

DOAÇÕES

PALESTRAS/OFICINAS/PRODUTOS

PATROCÍNIOS SEM LEIS DE INCENTIVO

REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS

REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA

DIREITOS AUTORAIS

 

73%

13%
6% 4% 3% 1% 0% RECEITA PLANO ANUAL 2020

DOAÇÕES

PALESTRAS/OFICINAS/PRODUTOS

PATROCÍNIOS SEM LEIS DE INCENTIVO

REEMBOLSO DE DESPESASO PERACIONAIS

REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA

DIREITOS AUTORAIS

Total de receitas 2020

1.535.697,55

rECEITA COM VISÃO DE CAIXA

rECEITA COM VISÃO POr COMPETÊnCIA
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rECEITAS
Total de despesas 2020

1.795.301,01

62%
38% DESPESAS DIRETAS

DOS PROJETOS

DESPESAS
ADMINISTRATIVAS

31%

9%
19%

28%

13% GESTÃO - COORDENADORES

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

CAPACITAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS

VIVA EDUQUE

DIVULGAÇÃO / COMERCIALIZAÇÃO

DESPESAS 2020

%  DESPESAS DIrETAS DOS PrOJETOS 2020 

53



BALANÇOSOCIAL
O QUE A GEnTE fAz, COnTA!

2019 2020
População Beneficiada: 241.903 93.928

Total de horas doadas: 109.854 horas

Valor da hora voluntária: R$ 31,60

Capital Humano:                  R$ 3.471.386,40

Invest. Despesas Extras: R$ 1.335.487,34

Total: R$ 4.806.873,74

Despesas: R$ 1.894.466,57

Cada real investido na Viva,
são retornados para a sociedade:  R$ 2,54

Custo por impacto na 
população beneficiada: R$ 7,83

57.533 horas

R$ 30,60

R$ 1.761.121,80

R$ 709.566,36

R$ 2.622.210,36

R$ 1.795.301,01

R$ 1,46

R$ 19,11

54



BALANÇOSOCIAL

PERFIL DO VOLUNTÁRIO VIVA 
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PrOJETOS

A ARTE DE CONTAR 
HISTÓRIAS NO ÂMBITO DA 
SAÚDE E DA EDUCAÇÃO - 

BRASIL TEIA VIVA
UM PASSAPORTE 
PARA A HISTÓRIA

BISBILHOTECAVIVA

DOMINGUEIRA + 
VIRADA DA HISTÓRIA

HISTORIARTE - RETRATOS E 
AUTORRETRATOS

LEITURA DO VENTRE À 
PRIMEIRA INFÂNCIA

TEMPO REI DE HISTÓRIAS WORKSHOP
A DESCOBERTA DO 
BRINCAR E CONTAR 

HISTÓRIAS TERAPÊUTICAS

VIDA
VALORIZAÇÃO INTEGRAL 

DA ADOLESCÊNCIA FÓRUM DE 
HUMANIZAÇÃO DA 

SAÚDE

VIVA FUTEBOL CLUBE

nossos projetos apoiam as ODS - Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável que abrangem 

questões de Saúde e Educação. Saiba como você ou sua empresa podem investir na Viva
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APOIADOrES fInAnCEIrOS
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APOIADOrES EM SErVIÇO
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GOVErnAnÇA COrPOrATIVA

Assembleia Geral
Alix Maria Simões de Santanna
Antonio Carlos Malheiros (In memoriam)
Flavia Regina de Souza Oliveira
Francisco Ivanildo de Oliveira Jr.
João Carlos Bernardes da Silva
José Luiz Egydio Setúbal
Octávio Frioli Florisbal
Paulo Zilberman

Conselho Administrativo
Antonio Alfredo da Silva
Paulo Roberto Cidade
Eliana Alonso Moyses
Fatine Chamon Alves de Siqueira Vieira
Valdir Cimino
Roberto Bertani
Vera Regina Whitaker Carneiro Gracitelli

Conselho Fiscal
Fábio Oberle
Airton Candido Silveira
Odair Francisco Oberle

Diretoria Executiva
Luciana dos Santos Bernardo
Rogério Edson Sautner

2020 deu início ao novo modelo de governança corporativa da Viva, que tem como objetivo 
promover mais agilidade, transparência e autonomia às atividades da Viva diante dos
patrocinadores, apoiadores e sociedade em geral.

59



BALANÇOSOCIAL

O desembargador Antônio Carlos Malheiros foi um juiz 
respeitado do Tribunal de Justiça de São Paulo mas, para nós 
da Viva, ele era apenas o Totó. Era um amigo e companheiro 
de voluntariado, que nos ajudou a construir a associação.
Estava conosco desde 1998 e, além de um incrível contador de 
histórias, foi consultor em palestras, porta-voz da Viva e quem 
nos aproximou e ampliou nossas relações com as instâncias 
defensoras dos direitos das crianças e dos adolescentes. Era 
um articulador político da Viva que contribuiu muito e deixa 
um vazio que jamais será preenchido.
Em seu último mês de vida, trocou de lugar com os pacientes 
que costumava alegrar todas as semanas. Vítima de câncer 
nos deixou no dia 17 de março. Estamos em luto, porém, 
certos de que Malheiros deixou marcas afetuosas em todos 
que tiveram a honra e o prazer de cruzar o seu caminho ou, 
melhor ainda, de caminhar ao seu lado.

AnTOnIO CArLOS MALhEIrOS (In MEMOrIAM)
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rEPrESEnTAnTES BrASIL
Porto Alegre/RS
Idione rosa 
Salvador/BA
Cláudia Guimarães, Edvaldo Alcantara e Loide Bonina
Brasília/DF
Leda Dal Magro de Meneses, Priscila dos Santos Castello Branco, Leila Miguez Salgado, Paulo Sérgio 
navarro, florismar Lina Gasparotto, renata Silva de Oliveira Valdevino, Maria Marques Dornelas Batista 
e Gilberto Alves Barbosa 
Recife/PE
Ana Inês Pina 
Ubatuba/SP
Violeta Dib Cimino 
Marília/SP
Luiza Garcia Guerreiro 
Baixada Santista/SP
Associação Eduardo furkini – Camilo Alexandre  
Instituto Rio de Histórias Rio de Janeiro/RJ
regina Porto
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