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DENTRO DOS HOSPITAIS
Viva e Rede D’or São Luiz: uma parceria de 17 anos!
Desde 1998, a Associação Viva e Deixe Viver mantém um projeto de contação de histórias dentro do HospitalRedeD’Or
SãoLuiz–UnidadeJabaquara. E essa parceria de longa data começou de maneira muito simples: a gerente de hotelaria,
Viviane Cohen, viu uma matéria sobre a instituição em uma revista e se encantou com a proposta de trabalho e seriedade
da ONG. “Fiz contato com o Valdir e desde então nunca mais nos separamos. A atuação do Viva é importantíssima. Na
Rede D’or, a atuação do Viva já está incorporada na missão e nos valores da instituição. Os projetos desenvolvidos pela
ONG transformam os hospitais de uma maneira que as instituições promovem uma assistência humanizada aos pacientes.
Para a equipe assistencial a satisfação é notória”, conta Viviane.
Dentre os principais benefícios da atuação do Viva no hospital estão: o diferencial na assistência; a humanização na equipe
assistencial; a satisfação do cliente e o alinhamento com os voluntários desde o início de sua atuação na unidade.

“

Os voluntários recebem treinamento do hospital com diretrizes
relacionadas ao bom andamento das visitas. Resumindo:

O VIVA SABE FAZER A DIFERENÇA.

”

NAS EMPRESAS
MAHLE Itajubá agradece o apoio do Viva e Deixe Viver
Não é novidade que a parceria do Viva com a MAHLE é um sucesso. Desde 2005, a associação atua na filial de Itajubá
(Minas Gerais) formando novos voluntários periodicamente dentro da empresa.
Segundo a responsável pela área de Recursos Humanos da filial de Itajubá, Amanda Nunes Almeida, a atuação do Viva
dentro do ambiente corporativo é muito importante. “A cada formatura, percebemos que o mundo está cheio de pessoas
boas e querendo se doar ao próximo. A cada ano é possível notar o aumento no número de voluntários. Ou seja, mais
pessoas querendo ajudar o próximo”, destaca.
Amanda conta que os voluntários formados na última turma iniciaram a atuação no dia 20 de julho e estão adorando.

“

A cada atuação é uma experiência nova na vida deles. E isso faz com
que o dia a dia seja mais feliz! Agradecemos por mais um ano de
parceria. E espero que o apoio do VIVA sempre continue.

”

CENTRO DE
COMUNICAÇÃO E HISTÓRIA (São Paulo)
ACONTECEU
Encontro com a Votorantim Metais
A 3ª reunião da parceria entre a Associação Viva e Deixe Viver e a VotorantimMetais aconteceu no dia 22 de julho, na
sede da empresa. O encontro foi pautado pelos seguintes temas: “As Cores da História”, apresentado por Violeta Dib e
Ricardo Pennino e a “Oficina Capital Humano”, ministrado por Valdir Cimino.
Já no dia 25, os voluntários puderam aplicar o conteúdo que aprenderam na prática, com as crianças
do InstitutoEucaristós e para a equipe administrativa da instituição.

Domingueira
“Histórias de Amigos”
A amizade é um dos pilares mais importantes da vida,
afinal, relações interpessoais são essenciais para levar
uma vida mais leve e feliz. E foi pensando nisso que a Associação Viva e Deixe Viver preparou a Domingueira de
Histórias de Julho, no dia 26.
Para comemorar o Dia do Amigo (20), os oficineiros Dudu
Andrade e Bibi Nakazato falaram sobre a importância de
estabelecer e manter amigos com sinceridade e desinteresse, por meio, é claro, da contação de histórias.

Curso de Formação de Voluntários –
Volvo Você por Muitos.
No dia 24 aconteceu o último encontro do CursodeFormaçãodosVoluntários
Volvo. O tema da palestra, ministrada pelo médico infectologista Dr. Francisco
Ivanildo, foi “Ambientação Hospitalar”. Em seguida, a psicóloga Violeta Dib
apresentou a pesquisa desenvolvida no Instituto de Psiquiatria do Hospital das
Clínicas de São Paulo. Na etapa seguinte, os novos voluntários passam por um
treinamento com os contadores mais experientes da Associação, antes da
formatura que acontece no dia 16 de agosto.

EM AGOSTO
Tempo Rei de Histórias
No dia 6 agosto, o Comitê de Humanização Institucional da SantaCasadeSão
Paulo e o Centro de Comunicação e Histórias da Associação Viva e Deixe Viver dão início ao curso “Tempo
de Rei de Histórias”. O evento tem como objetivo promover a valorização da memória afetiva dos idosos atendidos pela
instituição, estimulando os voluntários a praticar a escuta qualificada, a construção e contação de histórias no cuidar.
O primeiro encontro acontece no HospitalD.PedroII, especializado em Geriatria e mais três encontros estão programados
até o dia 1º de outubro, quando acontece a formatura com um sarau para os idosos.

Domingueira
de Histórias:
Especial 18 anos do Viva
No dia 30 de agosto, acontece uma Domingueira
mais do que especial. Em comemoração aos 18
anos da Associação Viva e Deixe Viver, a tradicional
narração de histórias do último domingo do mês
será feita por contadores que atuam há mais tempo
junto aos hospitais parceiros.
O objetivo é que, de hora em hora, um contador
nos presenteie com histórias que tragam encantamento, fantasia, imaginação, sonhos e felicidade relatando toda a
trajetória emocionante do Viva. Mais informações podem ser encontradas em nosso site: www.vivaedeixeviver.org.br!

DESENVOLVIMENTO HUMANO (São Paulo)
ACONTECEU • ACONTECENDO
AtividAdes culturAis
A Associação Viva e Deixe Viver é ponto de cultura! Justamente por isso
oferecemos diversas oficinas gratuitas
para a nossa rede de hospitais. No mês
de julho, os hospitais contemplados
foram: HospitalSãoBernardonoABC,
Hospital Santa Cecília no Centro de
São Paulo, SantaCasadeMarília e a
FaculdadedeMedicinadeMarília (FAMEMA). Além disso, também aconteceram as oficinas “O livro na arte de Contar Histórias”, com Carlos Sereno,
“História e o uso da voz”, com Luciana Beloli e Violeta Dib, e a “Pororoca de Histórias”, com Fabiana Prando.
PrePArAndo novos voluntários
Em julho e agosto, o Viva abriu o curso de novos
voluntários nas praças de Jundiaí, Limeira, Mogi-Guaçu e
Mogi-Mirim, em parceria com a MAHLE. Foram três
disciplinas para o curso, que teve cinco horas de duração.
Os formandos também estarão na festa de formatura, que
acontece no dia 16 deste mês.

PlAnejAndo
A 3ª reunião de “Cabeças de Chave” aconteceu no dia
1º de julho na sede da Associação Viva e Deixe Viver.
Durante a conversa, aconteceu a apresentação do PortaldeGestãodoCabeçadeChave, analisando feedbacks e sugestões para a melhoria e divulgação do portal para todos os voluntários. O encontro também teve
como pauta a atualização dos contatos de relação com
a Rede de Hospitais, aproveitando o momento para
convidar os colaboradores hospitalares para um encontro de apresentação do balanço social e indicadores
do diário eletrônico 2015.
Além disso, a reunião também contou com um momento para fazer um agradecimento especial aos “cabeças de chave” que se envolveram nos ajudando a
fomentar e apresentar o ProjetoPedagógicodoCurso
deLiderançaeMultiplicaçãodaRedeViva para o Plano
Anual 2016.

ACONTECENDO • ACONTECE EM AGOSTO

Mãos à obrA! Já chegamos à fase final do nosso CursodeContadoresdeHistóriade2015. Os voluntários, que se
formam no dia 16, estão participando do treinamento nos hospitais, que é dado por nossos contadores mais experientes.
Para poderem se formar, todos os novos contadores devem passar por quatro treinamentos, quando colocarão em prática
tudo o que aprenderam durante os sete meses de curso.
PrePAre o sorriso! Estamos renovando nosso banco de imagens e, para isso, fotógrafos têm ido aos hospitais para
registrar a contação de histórias. Nossa primeira sessão de fotos foi realizada no Arraiá do HospitalDarcyVargas pelo
fotógrafo voluntário Keko Ferraz, que fez um excelente trabalho. Os fotógrafos Léo Mascaro e Paula Thebas estão dando
continuidade ao trabalho, captando lindas cenas dos contadores e das crianças.
Anote nA AgendA! No dia 8 deste mês aconteceu o ConversaViva, evento realizado pelas psicólogas Antonia e Any.
No dia 16 também acontece a Festa de Formatura dos novos contadores de história, que também marca a celebração
dos 18 anos da Associação no ClubeYpiranga.

INSTITUTO
EM AGOSTO VAI ROLAR...
são PAulo: Aí vAMos nós! Entre os dias 14 e 16, participaremos da ConvençãodaAssociaçãoVivaeDeixeViver e
da formatura dos novos voluntários contadores de Histórias de São Paulo.
Que coMeceM As coMeMorAções. No dia 20 realizaremos o primeiro evento em comemoração aos 10 anos do Instituto Rio de Histórias. Neste dia, levaremos 85 adolescentes (de 10 a 14 anos) da EscolaMunicipalMinasGerais, para uma
roda de contação de histórias com o escritor acreano, Francisco Gregório Filho. O evento vai acontecer no auditório da UniversidadeEstáciodeSá (Campus Centro 1) e cada adolescente vai ganhar uma cópia do livro “Ler e Contar” do escritor.
beM vindos! No dia 22 acontece o SaraudeFormatura dos novos voluntários de 2015, do Instituto Rio de Histórias.
O evento acontece das 9h30 às 13h, no auditório da UniversidadeEstáciodeSá (Campus Centro 1). Diversos contadores
de histórias parceiros do projeto e novos voluntários participarão do evento.

ACONTECEU EM JULHO...
novAs históriAs
No dia 11 de julho aconteceu a Roda de Histórias,
com a contadora Ana Lúcia Pó, membro do Conselho
Consultivo do Instituto Rio de Histórias. O evento
aconteceu na Casa das Palmeiras na parte da manhã.
QuAse forMAdos
O estágio dos novos voluntários do Instituto
Rio de Histórias já está acontecendo! Desde o dia
1º de julho os novos contadores estão atuando
nos 22 hospitais parceiros do instituto.
PulA A fogueirA iAiá
A festa junina da Associaçãode
AssistênciaaCriançaDeficiente (AACD)
aconteceu no dia 16 de julho emNova
Iguaçu, no Rio de Janeiro. A supervisora
Helena Santos e a contadora de
histórias Sebastiana participaram da
celebração e representaram o
Instituto Rio de Histórias.
digA xiiiiiiiiiiiiiis!
No dia 18 de julho
nossos mais novos
contadores de
histórias tiraram fotos
para o crachá!

QuAse Prontos
No dia 18 de julho também
aconteceu a última fase do
treinamento 2015 para os novos
voluntários do Instituto
Rio de Histórias. Nossos novos
contadores tiveram uma palestra
super informativa e passaram por
uma dinâmica com a Terapeuta
Holística Analu Nadaz.

trocA de exPeriênciAs. Na semana dos dias 21 e 24 de julho os contadores de história participaram
do encontro/oficina do escritor Francisco Gregório Filho, realizado pelo MuseudoFolclore.
A contadora Valéria, do projeto Viva e Deixe Viver – Salvador, também esteve presente neste evento.
uM Pouco MAis de culturA. No dia 25, aconteceu a visita guiada ao CentroCulturalCasaLygiaBojunga. O tour foi
guiado por nossa contadora de história, Miriam Ribeiro, que trabalha com as escritoras Ninfa Parreira e Lygia Bojunga.
Além da visita, o grupo de contadoras do projeto fez a leitura do livro “O Rio e Eu”, de Lygia Bojunga.

APresentAção esPeciAl
O GrupoConteComigo,
que têm em sua formação
três contadores de histórias,
se apresentou em um
espaço cultural do bairro
de Botafogo, no dia 25.

AuMentAndo o Acervo
Neste mês também ganhamos um presente
especial. A escritora Ana Cretton doou o livro de
sua autoria “Margarida” para o Instituto Rio de
Histórias. A publicação ficará em nosso acervo
do HospitalMiguelCouto.

encontros iMPortAntes
No dia 28 aconteceu mais uma reunião dos supervisores e
contadores de histórias do Instituto Rio de Histórias.

PORTO ALEGRE
“horA do contAdor” Acontece eM Porto Alegre
No dia 2 a Associação Viva e Deixe
Viver realizou mais uma edição do
HoradoContador, em Porto Alegre. O evento aconteceu no auditório do HospitaldaCriançaSanto
Antonio e contou com a presença
de 20 voluntários que alegraram
o ambiente.
Foi um momento de muita alegria
e interação entre o grupo, reforçando ainda mais os laços que fortalecem o grupo de Porto Alegre. Os voluntários foram presenteados com camisetas da Associação.
AssociAção vivA e deixe viver é destAQue
no jornAl do coMércio de Porto Alegre
O Viva Porto Alegre conquistou um espaço importante em uma das principais
mídias da região. No dia 13, o JornaldoComércio de Porto Alegre publicou a
matéria da jornalista Luana Casagrande no caderno sobre Responsabilidade
Social, destacando os 11 anos de encantamento e alegria deste grupo. Além disso,
a jornalista também destacou ter ficado encantada com a dedicação de cada
voluntário.
Agradecemos a Luana pela excelente matéria e ao fotógrafo Marco Quintana
pelo carinho. Um especial agradecimento aos voluntários: José Luís, Hilda Klippel
e Margareth Jackle que representaram todos os voluntários da Associação Viva
e Deixe Viver de Porto Alegre.
Alunos do colégio AnchietA conheceM o Projeto do vivA
Em julho, o voluntário José Luís apresentou a Associação Viva e Deixe Viver
aos alunos do ColégioAnchieta. A ação tem como objetivo divulgar e conscientizar os alunos sobre a importância das ONGs e como elas vêm promovendo
mudanças sociais ao nosso redor.
O voluntário conversou com 30 alunos interessados em conhecer o trabalho
do Viva de Porto Alegre. Os alunos do
segundo ano do Ensino Médio ficaram
muito tocados pelo projeto, particularmente aqueles que fazem parte do
voluntariado do colégio. Alguns alunos,
que já têm contato com crianças pequenas e idosos que precisam de atenção especial, aproveitaram o contato
com o projeto do Viva para pensar em
novas ideias que podem ajudar a aprimorar o trabalho voluntário. “Esses projetos nos têm dado maior percepção sobre
as responsabilidades que se deve assumir ao se tornar um voluntário e como esse trabalho é importante. Os colegas
que não fazem parte das ações do voluntariado do colégio disseram que o projeto fez com que notassem a importância
de doar o seu tempo e atenção a quem precisa”, acrescentou a aluna Lígia Lacevicius Perissé.

Porto Alegre reAlizA o
“curso de cAPAcitAção
PArA os futuros voluntários”
No dia 18 de julho aconteceu mais um encontro do
CursodeCapacitaçãoparaosFuturosVoluntários,
no auditório do ColégioMetodistaAmericano de Porto Alegre. Na ocasião, aconteceu uma palestra sobre a importância
da contação de histórias e aproveitamos para tranquilizar os novos voluntários, que no mês de julho e agosto estarão
fazendo suas práticas. Desejamos boa sorte a todos!
Também foi deixado um recado especial da nossa coordenadora Naraina Freitas aos voluntários que tanto se esforçam
no Viva Porto Alegre:
“É muito bom saber que neste mundo tão conturbado de hoje, vocês aparecem prontos para ajudar e compartilhar
conhecimento. Vocês são como uma joia rara.
Seres humanos grandiosos, ricos em potencialidades e cheios de amor ao próximo. Com vocês, aprendo a cada instante,
são como os grandes sábios, têm a paciência necessária e nunca fraquejam no momento de ajudar e transformar o real
em fantástico. Desejo que na próxima etapa do nosso ‘Processo de Formação’ vocês façam germinar dentro dos seus
corações a semente da caridade, da humildade e da justiça. A vida é uma troca de experiências valiosas que nos enriquece
em nosso aprendizado. Mantenham-se firmes em seus propósitos, com alegrias nos corações e tranquilidade na
consciência. Admiro cada um de vocês pela força e integridade!”
PARCEIROS - PORTO ALEGRE

BAHIA
Ação no hosPitAl gerA do estAdo de sAlvAdor
No dia 18 de julho, aconteceu o evento AArtedeContarHistóriaseBrincarnoÂmbito
daSaúdeedaEducação. Com o objetivo de abordar a realidade hospitalar, os cuidados
necessários com a higiene e com as sinalizações, a oficina buscou mostrar a importância
do respeito pela equipe multidisciplinar e pelas normas do hospital. O evento aconteceu
no HospitalGeraldoEstado (HGE) em Salvador.
Em três horas e meia de encontro, os 30 participantes ouviram a história “O Atraso de
Nely Nuci”, com Loide Bonina, e tiveram palestras com a médica infectologista Mônica
Moreno e com a psicóloga Andréia Machado.

AssociAção vivA e deixe viver bAhiA PArticiPA dA 2ª edição dA book lovers kids
Em julho, nossa afiliada na Bahia participou da 2ª edição da feira lúdica de
livros: a BookLoversKids, no SalvadorShoping. No evento, voltado para crianças
e adolescentes, o Viva participou da programação gratuita de contação de histórias nos domingos (12, 19 e 26). Cada apresentação teve duração de uma
hora e algumas das histórias contadas foram:
A descoberta da joaninha – Bellah Leite Cordeiro, Ed. Buscapé
o cãozinho bugs – Pedro Del Monte Brandão, Ed. Viva e Deixe Viver
Pata Pateta – Eilidh Rose
A galinha choca – Mary França, Ed.Ática
A festa no céu – Angela Lago, Ed. Melhoramentos
Menina bonita do laço de fita – Ana Maria Machado, Ed. Ática
onde está Mamãe? – Teresinha Casasanta, Ed. Do Brasil S/A
o berimbau encantado – Elita Ferreira, Ed. Bagaço
o sonho de faisquinha – Renata Dias Castilho, Ed. Viva e Deixe Viver

VIVA E DEIXE VIVER - BAHIA

RECIFE
contAção de históriA Aos doMingos
No dia 5 de julho, nossa afiliada em Recife realizou mais uma edição da Domingueira
de Histórias, em parceria com o Instituto Viva História/PE. O foco principal é
incentivar a leitura em uma das comunidades mais vulneráveis de Recife.
A contação de histórias aconteceu na EscolaMunicipalJosédaCostaPorto e cerca
de 80 crianças participaram.

teiA vivA é sucesso
No dia 11 de julho, a Associação Viva e Deixe Viver, em parceria com o Instituto Viva História/PE, realizou o TeiaViva,
em Recife. O evento buscou valorizar e qualificar o trabalho dos contadores e dos profissionais da educação e da saúde.
O Teia Viva aconteceu na EscolaMunicipalJosédaCostaPorto e reuniu 34 adultos e duas crianças. O foco foi promover
uma viagem cultural sobre a arte e a contação de histórias de diferentes formas e conteúdos.

treinAndo novos voluntários
No dia 25 de julho, os novos contadores do Viva em Recife receberam o último módulo de treinamento para voluntariado.
O evento AdescobertadoBrincarEducacionaleDiárioEletrônico aconteceu no CentrodeFormaçãodeEducadores
ProfessorPauloFreire e teve a participação especial do fundador da ONG, Valdir Cimino. Cerca de 53 pessoas participaram
do treinamento.

PERFIL DO VOLUNTÁRIO
Conheça Vera Gracitelli,
parceira do Viva há 17 anos.
Vera Gracitelli atua junto à Associação Viva e Deixe Viver desde fevereiro de
1998. Contadora de histórias no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, ela atua
como consultora de moda há anos, mas é historiadora por formação.
Aos 55 anos, Vera destaca que nunca teve nenhum tipo de resistência ao ambiente hospitalar, característica que contribuiu para a adaptação ao ambiente,
assim como para lidar com as dificuldades das crianças e seus acompanhantes.
“Contar histórias para mim é um bálsamo que me dá muito prazer, pois adoro
ler, sonhar e ‘viajar’. E nada é mais aprazível do que curtir uma boa história
acompanhada, acima de tudo, por crianças”, diz.
Para a contadora, este tipo de voluntariado requer mais do que a habilidade de contar histórias: é preciso ter entrosamento
e afinidade com as crianças e estar preparado para estar em um ambiente hospitalar. “Apenas vivência e experiência
ajudam a criar um vínculo que possibilite uma atuação tranquila nos hospitais”.
Por experiência própria, Vera diz que o trabalho voluntário é uma forma de exercer a cidadania. “Acredito que tenho
essa função e que ela faz parte de meu ser e do papel que devo realizar na sociedade. Sinto-me feliz e realizada
contribuindo pelo ‘bem estar’ das crianças internadas, trabalhando para incutir o hábito da leitura, do aprendizado, difundindo a ‘cultura’ e educação”, finaliza.

LIVRO DO MÊS
A partir de agosto, o Viva vai indicar um dos livros de nosso acervo como “leitura do mês”. Para começar, escolhemos a
obra “A vingança do Falcão”, escrita por Rogerio Andrade Barbosa e ilustrado por Fernando Vilela. O livro de 2006 é um
conto sensível e tocante destinado, é claro, ao público infantil e juvenil. Confira a sinopse e aproveite a leitura:
“O falcão segue seu instinto. Encontra uma companheira e com ela tem
filhotes. Com muita dedicação e afinco, reveza-se com a parceira na tarefa
de alimentar a prole. Mas, certo dia, um bicho chamado homem destrói tudo
o que ele havia construído. O falcão, agora, é puro instinto de vingança e
não terá descanso enquanto não conseguir atingir seu objetivo:
devolver a seus filhotes a liberdade.

MINI HISTÓRIA AGOSTO
Por Monik Florian
Lembre-se do seu pai, que, neste mês, tem o dia 9 dedicado a ele, que talvez tenha
contado para você, quando era criança, algumas histórias do folclore (comemorado no
dia 22 de agosto). No dia 28 é o dia de lembrarmos de quem tanto doa para o outro,
estamos falando do Dia Nacional do Voluntariado. E uma data foi deixada para o final:
o dia 17. Dia em que a Associação Viva e Deixe Viver completa 18 anos. E há muito o
que comemorar. Um trabalho que fez e faz diferença para milhares e milhares de
pessoas, para aquelas que recebem a ajuda e também para aquelas que doam. Aqui
dou voz a essas milhares de pessoas: OBRIGADA E PARABÉNS!

VIVA VOZ
Eu me orgulho de fazer parte desta história
“Jaleco colorido, sorriso no rosto, coração pulando... O elevador finalmente chegou
ao 8º andar! E agora? Não tenho como escapar!”.
Depois de alguns meses de treinamento, entrar em um hospital pela primeira vez
para contar histórias foi uma aventura inenarrável, eu não sabia qual seria a minha
reação, eu tinha medo da minha reação! Pois, mesmo sem faltar a nenhum treinamento, somente com a prática iria descobrir se poderia ou não exercer a função.
Eu, que nunca tive muitas experiências com hospitais, a não ser por breves consultas,
descobri outro lado da vida. O lado de quem cresce dentro daquele ambiente, de
quem abdica da vida e do restante da família para acompanhar quem está doente, as
mães que se unem para ajudar a outra que precisa de consolo ou que precisa tomar
banho e não tem quem vigie o filho.
Descobri que há dentro do hospital vários sorrisos, mesmo com a dor, mesmo durante
a quimioterapia, mesmo quando o paciente ao lado está gritando de dor, de medo ou veio a óbito.
E passei a amar estar naquele lugar!
Descobri que há muito mais amor no meu peito do que eu imaginava. Descobri que a felicidade estava em ver o brilho
nos olhos de cada pessoa quando eu oferecia uma história.
Descobri que “o amor é contagioso” (ADAMS, 1999) de verdade! Que humanizar o sistema de saúde é uma medida
urgente e que todos os profissionais da saúde devem se conscientizar disso, que as faculdades de enfermagem e
medicina devem abordar o tema, os hospitais devem treinar os funcionários com este propósito.
Descobri que os contos curam o tédio, o medo, o mau humor, a tristeza, a angústia e tudo mais que faz o nosso sistema
emocional adoecer. E não há saúde física sem saúde emocional.
Descobri que quando se conta uma história, “um céu estrelado e uma lua branca” (ESTÉS, 2014) entram pela janela e ao
final “o aposento enche-se de amanhecer; outras vezes um fragmento de estrela fica para trás, ou ainda uma faixa de
luz rasga o céu tempestuoso” (ESTÉS, 2014).
E o coração transborda de alegria ao ouvir: “Obrigada pelo sorriso do meu filho!”, “Conta de novo!”, “Volta todo dia!”,

“Quero muitas histórias, vou pra casa hoje!”, “A tia da história chegoooouuu!”. Descobri que o maior sucesso da vida é
fazer o outro parar de chorar, quando você canta, quand+o você conta, quando você sorri ou simplesmente olha para
ele. É o maior presente que a vida pode dar!
Para encerrar, deixo a minha história com o pequeno Phillipe, de três anos:
A primeira vez que encontrei o menino, ele aparentava ter menos de dois anos. Muito fraco, mal tinha forças para falar.
Me olhou desconfiado, aceitou ouvir uma história e ficou bem atento. Na semana seguinte, Phillipe estava melhor e me
pediu “Chapeuzinho Vermelho”. Sempre acompanhado do pai, o homem também ouviu a história com atenção.
Nas semanas seguintes, o pedido da criança era sempre o mesmo: “Chapeuzinho Vermelho”. E ao final dizia: “Conta de
novo!”. O pai do garoto, sempre o único acompanhante do sexo masculino presente na enfermaria, começou, por livre
e espontânea vontade, a contar a história comigo. Ele fazia o lobo e eu a Chapeuzinho. O menino ria e as outras crianças
se esticavam para ver o que acontecia no leito 809.
Certo dia, ao atender mais uma vez o mesmo pedido do Phillipe, precisei apenas segurar o livro e virar as páginas
enquanto o pai do garoto interpretava o lobo e todas as mães faziam a Chapeuzinho, as crianças riam! Phillipe gargalhava!
Naqueles minutos, dentro da enfermaria, não houve espaço para a dor.
bianca barboza: (viva 2010) instituto rio de histórias – hemorio instituto estadual de hematologia

FAZEDORES
Você, que gosta de participar de trabalhos voluntários,
pode contribuir com o Viva.
Venha ser um Fazedor em nossa Associação.
Para mais informações e sobre vagas para fazedores,
entre em contato pelo telefone: (11) 3081-6343.
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