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BRASIL

Oficinas, Cursos e Histórias Lançamento do Livro 
“Viva e Deixe Viver” 

Equipe Viva
Confira a programação 
de cursos e oficinas 
de Setembro e Outubro

Descubra quem são as 
pessoas que fazem o 
Viva acontecer.
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Impactos da comunIcação socIal e Roda de conveRsa com HospItaIs
Com o objetivo de fortalecer as atividades do terceiro setor, humanização da saúde e educação e valorização da liderança humanizam, com foco 
de uma apresentação com atenção para o tema “Liderança Humanizada na Saúde e Educação”. No dia 15 de Outubro no Itaú Cultural 
- Avenida Paulista, 149 das 9h00 às 11h30, o Viva promove o evento Impactos da Comunicação Social e Roda Conversa com Hospitais.

Realização:

onG BRasIl 2013 maIs 8º edIção 
do conGResso BRasIleIRo de 
HumanIzação da saúde em ação 
Em sua 5ª edição, o evento é internacionalmente 
reconhecido como a maior e mais completa feira e congresso 
das organizações sociais, do investimento social privado 
e da participação em políticas públicas, ONG Brasil é um 
evento sem fins lucrativos que tem por objetivo integrar 
diferentes setores da sociedade. 

Este ano o Viva participará paralelamente com o 
Congresso de Humanização da Saúde em Ação, além 
disso, contará com um stand na área da saúde nº 240.   
 
Dia 28 à 30/11 Local: Expo Center Norte
São Paulo/SP • www.vivahumanizacao.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.

25/09 
das 18h45 às 21h45 
São Paulo

Oficina: Narração de Histórias e suas Técnicas. 
com Vanessa Meriqui 

01/10 
das 18h45 às 21h45 
São Paulo

Oficina: O Barbante e a Rima. 
com César Obeid

29/09 
das 10h às 12h 
São Paulo

Domingueira de Primavera. 
com Tânia Freire.

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

19/10 
das 9h às 12h 
São Paulo

Oficina: Atividades Lúdicas no Ambiente Hospitalar: Jogos, 
Brincadeiras e muito mais. 
com Ana Mello

27/10 
das 10h às 12h 
São Paulo

As Sombras Contam Histórias. 
com Valter Valverde

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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FAÇA VOCÊ MESMO 

vArAl literário 

apRenda a fazeR uma doBRaduRa fácIl e leGal 
com um papel quadRado, a coRuja camBalHota.

edIção especIal : lIana joHn e patRIcIa medIcI mInHa 
amIGa é uma anta

A figura é retirada do Livro: 
As dobraduras de Papelino 
da Lena das Dobraduras, 
um livro repleto de práticas e 
lindas dobraduras, onde você 
aprende a contar histórias 
de maneira lúdica com as 
dobraduras.  

"Sou uma entusiasta dessa arte-magia que é o ORIGAMI, tanto assim que inovei sua 
didática ao desenvolver uma narrativa para facilitar a memorização da sequência das 
dobras. Paralelamente também ensino o seu  código internacional a exemplo desta 
CORUJA CAMBALHOTA"
Abraços dobrados!

A cartilha relata as características e curiosidades das antas que poucos conhecem, como o seu 
tamanho, seu parentesco, os sons que elas utilizam para se comunicar, entre outros. 
 
Aprenda como proteger e ajudar as amigas antas proteja seu habitat e leia mais em: 
www.ipe.org.br/anta

Lena das Dobraduras
www.dobraduras.com

dIcas do 
núcleo ayty

a ImpoRtancIa dos 3c’s paRa o voluntaRIado 
São os c’s de consciência, compromisso e constância – características essenciais para quem quer ser ou já é um voluntario. 
Confira seus significados:     
Consciência é definida como o conhecer do homem sobre seus próprios pensamentos, sentimentos ou atitudes. Ela pode ser 
divida em duas partes: a consciência imediata, aquela que você pensa e age, conhecida também como atitudes espontâneas; 
e a consciência refletida, aquela que você reflete e analisa bastante antes de agir. Compromisso é a forma que as pessoas se 
vinculam ou criam responsabilidades com pessoas ou objetivos de forma verbal ou escrita.
Constância está relacionada à frequência, ao cumprimento de funções com regularidade, com perseverança e assiduidade. 
Lembre-se: as crianças e adolescentes que escutam nossas histórias esperam por nós, nos dias e horários combinados. 
É muito importante estar lá, para garantir um final feliz!
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PARCEIRO SOCIAL : MAHLE 

AConteCeu

A Mahle Metal Leve abre Processo Seletivo em suas sedes, para recrutar e treinar novos 
contadores de histórias. Veja mais em:  
http://www.vivaedeixeviver.org.br/Abertas-inscricoes-para-o-processo-seletivo

lançamento do lIvRo vIva e deIxe vIveR.

documentáRIo

lançamento do joGo eu conto!  

Histórias emocionantes e motivadoras, que recheiam o livro “Viva e Deixe Viver – A saga da 
associação de contadores de histórias que levam saúde, diversão e uma vida melhor a 500 mil 
crianças em hospitais do Brasil”, da Editora Matrix e que pode ser achado em livrarias e também 
no site matrixeditora.com.br. Obra lançada em Agosto, em uma movimentada noite de autógrafos 
na livraria Fnac, em São Paulo.

“Quando conheci o Valdir Cimino, 
fundador da Viva e Deixe Viver, em uma 
entrevista que fiz com ele em 2009 para 
o jornal O Estado de S. Paulo, logo notei 
que o cerne do sucesso da Viva é que ela 
é feita de boas histórias. Ela nasceu e 
cresceu impulsionada pela ideia de que “a 
melhor história é aquela que se aprende 
contando”. Então, quando eu e Valdir 

decidimos colocar em um livro a linda trajetória da Viva, o primeiro pensamento que 
me veio à cabeça é que o desafio que tínhamos não era simplesmente o de escrever 
sobre a saga da associação. Mas, sim, de montar o edifício de histórias que serve de 
alicerce para a Viva.”
Filipe Vilicic, jornalista, editor da revista Veja e coautor, ao lado de Valdir Cimino, do livro "Viva e Deixe Viver", da Editora Matrix.

Exibido no dia 20 de Agosto, com 26 minutos de duração, o 
documentário “O que a gente faz, conta!” destaca a atuação dos 
Contadores de História, já presentes na rotina de hospitais de todo o 
país. Viabilizado pelo Ministério da Cultura e com apoio cultural da 
Young&Rubicam a première foi exibida no Cine Livraria Cultura, São 
Paulo.  
“O Viva e Deixe Viver realiza um trabalho transformador, que, por meio 
da palavra e das histórias, contribui enormemente para o processo de 
recuperação da saúde de crianças e jovens. É um grande orgulho poder 
ajudar a difundir desse projeto.”
Marcos Quintela, presidente da Y&R, agência patrocinadora do 
documentário “O que a gente faz, conta!” 

O Jogo Eu Conto! É uma proposta para estimular crianças e adolescentes de forma 
participativa a contar histórias a partir de cartas cada uma com uma palavra em 
sua face, divididas em cinco categorias: Ações, Objetos, Qualidades, Lugares e 
Personagens. Assim o grupo que participa da dinâmica pode concluir suas histórias 
desenvolvendo sua criatividade. 
“Desenvolver esse projeto em parceria com a Viva é realmente um presente para 
mim. Jung já dizia que as coincidências não existem.  A Matrix, minha editora, 
mudou a cara do mercado editorial brasileiro há alguns anos, no momento em 
que passou a colocar nas lojas produtos diferentes, livros em forma de caixinha.
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A Associação Viva e Deixe Viver será beneficiada por uma ação especial 
para os apreciadores de uma boa mesa, em 19 de setembro.  Nesta 
data, o Restaurante Spadaccino promoverá uma noite de autógrafos 
com o enólogo Ivan Carlos Regina, autor do livro “Harmonizando 
Vinho & Comida”. 
A renda obtida com a venda dos exemplares será toda revertida 
para a entidade que reúne os contadores de história para crianças e 
adolescentes hospitalizados.

No começo, como toda novidade, aquilo causou estranheza 
aos lojistas. Mas logo o primeiro título lançado se consolidou. 
E me levou à busca de outros produtos semelhantes. 
Neste ano, já eram 22, além dos 350 livros “tradicionais”. 
E a eles vem se juntar o “Eu Conto”, um produto que o 
Valdir me apresentou, depois de fecharmos nosso primeiro 
contrato para o livro com a história de sua instituição.”  
– Paulo Tadeu – Editor da Matrix.
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feHosp em paRceRIa 
com o vIva

documentáRIo no RIo

spadaccIno

Em parceria com a FEHOSP, Valdir Cimino 
apresenta aos participantes a teoria das 
Relações Públicas para a sustentabilidade 
da organização e sua imagem junto 
opinião pública com a palestra: Gestão da 
Comunicação Humanizada na Saúde. 

A Livraria da Travessa, no Leblon, foi o cenário de lançamento de livro e documentário sobre a Associação Viva e Deixe Viver, no Rio de Janeiro 
(RJ). O evento, realizado no dia 30 de agosto, reuniu voluntários e apoiadores da entidade, entre eles, a atriz Thaila Ayala – que já participou 
voluntariamente de campanhas do Viva e está no documentário – , e a jornalista Leilane Neubarth, que foram prestigiar as iniciativas de Valdir 
Cimino, fundador e presidente da associação.

notícIas do 
núcleo ayty

afIlIadas vIva e deIxe vIveR

IVAN CARLOS REGINA  

Harmonizando
Vinho&Comida
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fóRum na uneB 

pRocesso seletIvo 
afIlIadas

Desde julho de 2012 as atividades do Viva na Bahia 
ganharam novo foco e a partir da Parceria de Cooperação 
Técnica com a UNEB – Universidade do Estado da 
Bahia, estamos levando para os futuros profissionais da 
saúde cursos de extensão que trabalham a importância 
do voluntário contemporâneo e da comunicação entre os 

usuários. Dia 8 de Outubro no Teatro UNEB inicia-se com 
todo vapor o Fórum de Humanização com o tema Liderança 
Humanizada na Gestão da Saúde. 

Conhecido pelo processo de seleção de 
voluntários, contadores de histórias. O Viva 
está em constante processo de seleção em 
suas afiliadas. A missão nossa  é fomentar 
a educação e Cultura na Saúde através 
da leitura e do brincar, transformando o 
atendimento clínico e a internação hospitalar 
de crianças e adolescentes em um momento 
mais alegre, agradável e terapêutico, 
contribuindo para o bem estar de seus 
familiares e equipe multidisciplinar.

InstItuto VIVa HIstórIa iniciou suas atividades em Recife no ano de 2003, tendo como parceiro 
inicial AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente, e, posteriormente novas parcerias foram 
construídas. Hoje possui 160 voluntários contadores de histórias distribuídos em quatro instituições, 
além de já ter atuado no hospital de Câncer de Pernambuco. No mês de Setembro abriu inscrições , 
para novos contadores de histórias.

InstItuto rIo de HIstórIas, afiliada da Associação Viva e Deixe Viver, iniciou suas atividades 
no Rio de Janeiro em Janeiro de 2005. Atua em 20 hospitais parceiros, sendo 15 da rede pública 
(municipal, estadual e federal) e 5 da rede privada, treinando e capacitando, anualmente, voluntários 
para participarem do projeto Contadores de Histórias. No Rio de Janeiro já atendemos mais de 97.000 
crianças e formou desde 2005 mais de 1100 voluntários contadores de histórias. No mês de Setembro 
o Instituto Rio de histórias forma novos voluntários contadores de histórias.

RIBeIRão pReto: 
o joGo eu conto
O Jogo Eu Conto é uma proposta participativa e inédita 
para estimular crianças e adolescentes a criarem e a 
contarem histórias e assim, estimular o interesse e o 
gosto por uma atividade cultural. Dia 5 de Outubro, na 
Escola Miró, será lançado o Jogo eu Conto! um projeto 
patrocinado pela Mahle Metal Leve.  
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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

essêncIa de maRy pRIeto 

conHeça a equIpe do vIva 

Mary Lemos Prieto, 21, nasceu e sempre morou em São Paulo, nasceu prematuramente, aos 
5 meses e meio de gestação. Tais circunstâncias, seguidas de erro médico, fizeram com que 
ficasse tetraplégica. Atualmente, faz graduação em comunicação social e jornalismo no Centro 
Universitário FIEO (UNIFIEO) e tudo o que cria tem um olhar voltado para esse universo. 
No dia 17 de Agosto, Mary Prieto apresentou seus versos na Livraria da Vila em São Paulo. O 
nome da obra é Essência, ela apresenta suas poesias de teor filosófico, com objetivo de propor 
um olhar contemplativo e reflexivo.  “Quanto mais vejo essa realização se concretizando, mais 
tenho a agradecer. Hoje entendo perfeitamente que não poderia transmitir algo que não fosse 
amor e luz, pois é disso que sou formada, e sim, você e todos da Viva tem muita culpa nisso!” 
– Mary Pietro. 

Maria Inês de Freitas, funcionária do Viva desde 
março de 2008, hoje atua como coordenadora 
Administrativa/Financeira. Com a sua 
organização e responsabilidade, ajuda-nos a 
mantermos o Viva em ordem, com o respaldo e 
transparência das ações da Associação para a 
Sociedade que são de extrema importância.


