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BRASIL

Oficinas, Cursos e Histórias Lançamento do Livro 
“Sentimentos” 
de José Cabral

Fazedores de Histórias 
Confira a programação 
de cursos e oficinas 
de Agosto!

Descubra como
fazer parte da Equipe 
Viva

Pg. 2 Pg. 3 Pg. 4

Lançamento oficiaL do documentário 
“o Que a Gente faz, conta!”

8ª edição do conGresso 
BrasiLeiro de Humanização 
da saúde em ação

Reserve sua agenda! O lançamento do documentário está marcado para o dia 20 de agosto, no Cine 
Cultura. Esperamos por você!

O filme conta parte da história do Viva, que há mais de 15 anos vem  levando a contação de 
histórias  e a alegria para crianças  hospitalizadas, além de promover  a Humanização da Saúde.

Participe do congresso que acontecerá nos dias 28, 29 
e 30 de novembro, no espaço do ONG Brasil 2013 – no 
Expo Center Norte, em São Paulo. O congresso é apoiado 
pelos 10 anos Humaniza SUS e Feira ONG Brasil. 

O evento este ano terá como tema "Liderança na 
Saúde Humanizada”. Os objetivos são aprofundar a 
discussão da humanização nos processos de gestão na 
saúde, apresentar as experiências praticadas e projetos 
de sucesso e discutir diretrizes políticas referentes à 
formação acadêmica dos profissionais.

Acompanhe as novidades pelo site
www.vivahumanizacao.org.br

20 de agosto • Terça-feira • às 19h • Cine Cultura (Conjunto Nacional) 
Faça sua inscrição pelo email: rsvp@vivaedeixeviver.org.br
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AgendA de Cursos vivA e deixe viver • Agosto

domingueira de histórias

mais informações soBre os cursos
Acesse www.vivaedeixeviver.org.br para saber mais sobre o curso de interesse, conferir os currículos dos profissionais e mais detalhes.

07/08 
das 18h45 às 21h45 
São Paulo

Oficina: Jogo Eu conto! 
com Dora Esteves

14/08 
das 18h45 às 21h45 
São Paulo

Oficina: A Prática e o Prazer de Contar Histórias. 
com Tania Freire

28/07 
das 10h às 12h 
São Paulo

Contando Histórias e Brincando no Viva – Encerrando as Férias 
com Patrícia Raymundo 

Oficinas voltadas para crianças. As sessões sempre acontecem no último domingo do mês, das 10h às 12h 
e são gratuitas. Confira a programação:

24/08 
das 9h às 12h 
São Paulo

23/08 
das 18h45 às 21h45 
São Paulo

28/08 
das 18h45 às 21h45 
São Paulo

Oficina: Dobraduras Invadindo os Contos de Fada 
com Lena das Dobraduras

Oficina: Histórias que saem dos livros – Os 5 “Es” na arte de Contar 
Histórias. 
com Fábio Lisboa 

Oficina: Com uma história na cabeça – Edição profissões: Apresentando 
o Livro do Futuro – Patricia Secco. 
com Valdir Cimino 

31/08 
das 10h às 12h 
São Paulo

Folclore Vivo nos Contos e Brincadeiras Populares 
com Fabiana Prando e as Semeadoras

Centro de ContaÇÃo de histórias
• Cursos abertos a toda a sociedade nas áreas de artes (literatura, teatro e contação de historias)
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NOTÍCIAS AFILIADAS: marÍLia

PARCEIRO SOCIAL: pfizer

Lançamento do Livro “sentimentos” de José caBraL

Iº SEMINáRIO: mediação 
de confLitos através 
do Brincar

pfizer apoia a campanHa “previna-se: encare a pneumonia 
de peito aBerto” Que traz reGina duarte como madrinHa.

No dia 07 de junho, o voluntário contador de histórias José Cabral lançou seu 
livro de poesias “Sentimentos”, na CACCH - Casa de Apoio à Criança com 
Câncer e Hemopatias. Ele atua em Marília desde 2007, no Hemocentro e na 
CACCH e, com adultos, no setor de Hemodiálise da Santa Casa.

Cabral é portador de uma deficiência física que lhe dificulta o andar e a fala. No 
entanto, pouquíssimas coisas o impedem de estar presente semanalmente em 
seu compromisso. 

Ele tem uma identificação e um 
carinho enorme com as crianças, 
talvez pela fragilidade que aparentam, 
fato notado por todos. Mas Cabral 
mostrou que de frágil não tem nada 
e, sim, muito a nos ensinar. Escreveu 
um livro constituído por lindas poesias 
e nos presenteia quase diariamente 
com outros belos poemas. Para quem 
não teve a oportunidade de ir ao 
lançamento, temos alguns exemplares 
em nossa biblioteca.

Dia 18 de maio foi realizado na sede do Viva o 
I Seminário: "Mediação de conflitos através do 
brincar". O evento  teve por objetivo familiarizar 
o participante com os princípios e técnicas de 
mediação para a resolução pacífica de conflitos 
através do brincar e contar histórias. 

O Seminário foi ministrado pelo Desembargador 
Antonio Carlos Malheiros, Dra Marisol Sendin 
e Valdir Cimino. Contamos, também, com 
a participação especial de Carlos Tilkian, 
presidente da Estrela brinquedos.

A campanha busca alertar a população sobre as doenças pneumocócicas e a importância da prevenção após 
os 50 anos. Para mais informações: www.campanhaprevinase.com.br.
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Apoiadores:
Aga Engenharia • Agência Tudo • Bichos de Pano • BVDA • CAS Brinquedos 
• Centro de Voluntariado São Paulo • Conexão Médica • Clio Editora • 
Eii! Comunicação • Galeria Pilar • Garilli • Gnova • GTEC • Jornal Open 
Laborprint • Leitor Recortes • hotel:filmes • Imagem Paulista • Intercode 
Minhas Inscrições • Moro Müller Mazzonetto • 
Movimento Think&Love • Oficina da Palavra • Open Films 
Papirus • Paulo Zilberman – ilustrador • Propaganda & Marketing • Rádio Tom 
Social • RWA - Artes Gráficas • Serviços Gastronômicos • SPO + Pantani • 
Tentáculo Áudio • TV Globo • Up and UP • Walter Rodrigues – Estilista • Y&R.

A produção deste material só foi possível através do apoio:

Auditoria:

siGa o viva: facebook.com/vivaedeixeviver @vivasp

dicas do centro 
de contação de Historias 

Brincadeiras para as férias 

seJa um fazedor de HistÓrias

Confira algumas sugestões de brincadeiras para as 
férias que selecionamos para vocês se divertirem:

- Estátua
Quem não se lembra desta clássica brincadeira que era quase obrigatória em 
antigos programas infantis e festinhas? O jogo é bem simples: junte no mínimo 3 
pessoas. Duas delas começam a dançar e uma fica com o controle do som. Quando 
a pessoa responsável pelo som abaixar completamente o volume, as que estavam 
dançando têm que parar como uma estátua. Perde quem se mexer primeiro ou rir. 
A pessoa que controla o volume pode interagir entre os participantes. Uma dica 
bem legal é você colocar músicas de seu tempo ou que não são moda, assim as 
crianças conhecem um pouco mais o seu gosto musical.

Veja mais em
http://www.vivaedeixeviver.org.br/Sugestoes-de-brincadeiras-para-Ferias

VoCê pode FAzer pArTe deSTA FoTo!

O Viva está precisando de fazedores voluntários 
que queiram ajudar na  área administrativa. 
Estamos à procura de interessados que tenham 
disponibilidade de vir no mínimo uma vez 
por semana, 3 horas por dia, ou que possam 
trabalhar online. São vagas não remuneradas 
nas áreas de: comunicação e marketing, 
desenvolvimento humano e administração.
Para saber mais a respeito das vagas, mande um  
email para: comunicacao@vivaedeixeviver.org.br 
ou ligue para (11) 3081-6343.


