
SÃO PAULO
Apresentação de novos
voluntários
No dia 13 de setembro, aconteceu um café da

manhã com contadores de histórias que atuam

pelo Viva nos hospitais: Municipal de Santo André,

Mario Covas e Infantil de São Bernardo do Campo.

O encontro aconteceu no Anfiteatro do Hospital

Municipal de Santo André e, na ocasião, os recém-

formados contadores da turma de 2015 foram

apresentados. As fotos são de nossa fotógrafa

voluntária, Juliana. 

Eventos que participamos
Como o de costume, nosso fundador, Valdir Cimino, esteve presente em diversos eventos importantes para a discussão

de temas relevantes para a construção de uma sociedade melhor. Em setembro e agora no comecinho de outubro, Cimino

esteve presente em sete eventos e reuniões. Abaixo você confere quais foram e conhece um pouquinho mais sobre a

importância de cada um deles.

I Encontro Nacional Cultura e Primeira Infância
Nos dias 3 e 4 de setembro, Cimino esteve presente no I Encontro Nacional Cultura e

Primeira Infância, organizado pelo Grupo de Trabalho de Cultura da Rede Nacional pela

Primeira Infância (RNPI), e a Secretaria de Educação e Formação Artística e Cultural do

Ministério da Cultura – SEFAC. O evento aconteceu no Museu da República, em Brasília (DF)

e contou com a presença de consultores do Ministério da Educação. 

O objetivo foi discutir a elaboração e aplicação de Políticas Públicas de Cultura voltadas a

crianças de até seis anos, além de proporcionar um espaço de intercâmbio entre diferentes

atores das áreas da Cultura e da Educação. 

Ciclo de debates em Gestão Educacional – Fundação Itaú Social
No dia 15 aconteceu mais uma edição do Ciclo de

debates em Gestão Educacional – Fundação Itaú Social.

Na ocasião, Cimino recebeu alguns livros que foram

direto para o acervo de obras do Viva.

Reunião importante
Também no dia 15 de setembro, Valdir se reuniu com os voluntários

e cabeça de chave do Hospital Sabará, no dia 15/09, na sede da

Associação Viva e Deixe Viver.

Apresentação da pesquisa “Viva e Deixe Viver: Perfil
das Crianças atendidas no Hospital Menino Jesus”

No dia 18 de setembro, a Associação Viva e Deixe Viver, o Hospital Municipal Menino

Jesus e a Fundação Itaú Social apresentaram os resultados completos da pesquisa

“Viva e Deixe Viver: Perfil das Crianças atendidas no Hospital Menino Jesus”. 

Foi com o objetivo de avaliar os benefícios da contação de histórias para crianças

hospitalizadas que a Associação Viva e Deixe Viver uniu-se à Fundação Itaú Social e ao

Hospital Infantil Menino Jesus no desenvolvimento desta pesquisa inédita. A iniciativa

teve o propósito de aferir os efeitos das ações lúdicas desenvolvidas no âmbito do programa Viva e Deixe Viver sobre as

crianças internadas no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus. “A pesquisa é importante porque consolida o

entendimento acerca da efetividade das ações com a criança”, explica Valdir Cimino.

Apresentando nossos livros
No dia 23, estivemos presentes em uma conversa de apresentação da coleção de

livros “Eu e a Célula”, na Pfizer. A empresa é uma das grandes apoiadoras do Viva

e é foi a responsável pelo desenvolvimento dessa coleção.

IPq 
Portas Abertas 2015
No dia 25 de setembro, Cimino também esteve presente aconteceu o

evento IPq Portas Abertas. O evento tem como foco principal combater

o estigma e preconceito associados aos transtornos neuropsiquiátricos. 

Foram mais de 200 especialistas e profissionais do IPq participando e

dividindo seus conhecimentos com o público,

transmitindo informação atual, correta e segura sobre

psiquiatria e saúde mental.

2º Congresso Brasileiro – TJCC
(Todos Juntos Contra o Câncer)

Mais uma vez, a Associação Viva e Deixe Viver participa do Congresso

Brasileiro Todos Juntos Contra o Câncer. No dia 17, Valdir Cimino

esteve na sede da Casa Hope, em São Paulo, em uma reunião com

Izilda Moribe, representante da Casa Hope e Silvia Naccache

representante do Centro do Voluntariado de São Paulo.

O Congresso aconteceu nos dias 25 e 26 e tem como objetivo reunir

cerca de 50 entidades para, juntas, começarem a reivindicar pelas

principais demandas da oncologia no Brasil. 

Assim, o TJCC monitora conjuntamente as ações do governo em

torno das demandas que criaram a Declaração para Melhoria da

Atenção ao Câncer no Brasil por meio de reuniões mensais e

discussões na comunidade do “Todos Juntos Contra o Câncer” na

plataforma virtual da Amar a Vida. Anualmente, um congresso é

organizado para acompanhar os avanços nas políticas do ano anterior

e atualizar o documento com novas prioridades e necessidades.

Nosso fundador participou da abertura do evento e, no dia 26, esteve

na Roda de Conversa, falando sobre os resultados da pesquisa que o

Itaú realizou com o Viva e iniciou a pesquisa de humanização, que

vai ser realizada em diversos hospitais que o Viva atua e o resultado

será lançado em abril do próximo ano na Virada da Saúde.

Brincando e aprendendo
No dia 22 de setembro, aconteceu a oficina “Atividades Lúdicas no Ambiente Hospitalar: Jogos Brincadeiras

e Muito Mais”.

Na prática
Durante o mês de setembro, os voluntários das empresas Mahle e Volvo fizeram o

treinamento em hospitais. Em quatro atuações, eles puderam colocar em prática todo

o aprendizado do Curso de Formação de Contadores de Histórias. 

Mês especial
Em outubro teremos o Mês da Criança no Hospital Municipal Cármino Caricchio (Hospital do Tatuapé).
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Projeto HistoriArte:
Retratos e Autorretratos
No dia 12 de setembro, por iniciativa do Centro de Comunicação e Histórias,

Associação Viva e Deixe Viver, Casa Imaginária e Galeria Pilar, aconteceu mais

uma edição do projeto HistoriArte - oficina que tem por objetivo trabalhar

o lado lúdico e criativo da criança e do adulto, além de incentivar o

imaginário e o aprendizado infantil, através da pintura. 

Com o tema Retratos e Autorretratos – Quem se retratou e autorretratou, o

evento aconteceu na sede do Viva, em São Paulo. “Tivemos uma dinâmica

baseada em retratos de grandes artistas, como Schiele, Klimt e Matisse. Os

participantes desta oficina fizeram desenhos de observação de modelos

vivos, além de seu autorretrato”, explica Valdir Cimino.

A atividade foi dividida em duas partes: Valdir Cimino

e Walkiria Barone ministraram a oficina direcionada às

crianças, enquanto Violeta Dib Cimino e Yasmim Flores

trabalharam com os adultos.

Nossos contadores de história foram convidados para entreter e divertir as crianças que participarão de diversas

atividades lúdicas. Edinéia, responsável do hospital, mostrou-se muito satisfeita com a participação de nossos voluntários.

“Não tenho palavras pra dizer o quanto ficamos felizes com a Fátima!!! Ela foi e é simplesmente maravilhosa, fez a manhã

das nossas crianças a melhor de todas, trouxe sorrisos a rostinhos tristes, deu cor ao cinza do dia de hoje! Muito obrigada

pelo carinho e por ter nos enviado este anjo! O primeiro dia foi um sucesso, ela abriu com chave de ouro”, destacou.

Informações
importantes
Nos dias 3 e 4 de setembro,

Inês Freitas, coordenadora

do financei ro/admi nis trativo

da Associação Viva e Deixe

Viver, e Takeo, do Ponto de Cultura, explicaram como fazer pres tação de contas.

Votorantim Metais,  Associação Viva e Deixe Viver
e Obra Social Eucaristós.

A parceria com a empresa Votorantim Metais e Obra Social Eucaristós continua e no mês de Setembro a Associação Viva e

Deixe Viver realizou junto com as duas organizações a Oficina “O Corpo do Som”, onde os colaboradores da empresa auxiliaram

o “oficineiro” Ricardo Penino a aplicar o conteúdo da oficina para as crianças que frequentam a Obra Social Eucaristós.

A oficina aconteceu no dia 26 de Setembro com o objetivo de despertar a consciência corporal com os ritmos e sons, onde

o corpo é o melhor instrumento.

Doação
especial
Em setembro ganhamos uma doação de livros infantis da

FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvi mento da Educação).

Com isso, nossa biblioteca, que já conta com mais

de 1600 livros, aumentou ainda mais.

A indicação foi da nossa cabeça de chave Leda

Meneses, de Brasília. Nas palavras de Cimino, esse é

um presente enorme para o Viva. “Os livros são uma

parte muito importante de nosso trabalho, então,

gostaria de agradecer profundamente à Leda pela

indicação”, destaca.

VINCULADA Brasília

I Workshop:A Descoberta do Brincar e
Contar Histórias na Saúde Mental
Realizado, em Marília, pela Associação Viva e Deixe Viver (coordenado por Luiza Garcia Guerreiro) em parceria com a

Clínica e Centro de Estudos Junguiano (coordenado por Eneliz Mafalda Capellini), o evento tem como objetivo valorizar

a discussão de temas importantes para o tratamento e o cuidado das crianças. 

O evento aconteceu no Campus I da Universidade Estadual Paulista, Unesp – Marília e como tema “Os cuidados com

quem cuida da saúde mental no brincar e contar histórias, lendas, mitos e contos na humanidade”. 

Ao todo, 72 pessoas estiveram presentes, entre voluntários, professores, agentes da saúde, estudantes, dentre outros.

Aos voluntários a taxa foi isenta e o preço aberto foi de 50 a 80 reais. O projeto recebe o apoio dos Supermercados Tauste,

por meio da Lei Rouanet.

VINCULADA MARÍLIA



Visita especial
No dia 02 de outubro, Cimino recebeu a visita da

designer Bella Zubbelis na sede da Viva. A

profissional trabalha com os aventais antigos da

Viva, transformando-os em outros produtos, como

ecobags, por exemplo.

Gelato do Bem
No mês do sorvete a Associação Viva e Deixe Viver fecha

uma parceria com a gelateria Le Botteghe di Leonardo,

localizada na Rua Oscar Freire, região dos Jardins, em São

Paulo. São duas duplas de contadores de histórias, que irão

fazer a contação para as crianças no evento.

A verdadeira gelateria italiana com lojas em Milão, Firenze,

Napoli e Beijing, realizará uma ação especial para o Dia das

Crianças: o Gelato do Bem, com cartunista que desenhará

as crianças que degustarem os gelatos da casa, além de destinar 100% do lucro no dia para a Associação.

IV SIMPÓSIO DE
HOTELARIA HOSPITALAR

No dia 25 de setembro, participamos, em Santa Catarina, do  IV SIMPÓSIO

DE HOTELARIA HOSPITALAR, realizado pelo IEP (Instituto de Ensino e

Pesquisa), do Hospital Santa Catarina de Blumenau. 

O evento aconteceu no Hotel Plaza e a representante foi Violeta Dib, com

uma palestra sobre com o tema “HUMANIZAÇÃO- ONG VIVA E DEIXE VIVER:

A CONTINUAÇÃO”.

SP

PONTO DE
CULTURA
No dia 30 de setembro, Violeta Dib realizou a oficina do Jogo Eu

Conto para auxiliares administrativos e Grupo de humanização do

Instituto de Ortopedia no Complexo Hospital das Clínicas.

No dia 45, a “Oficina com Péricles sobre a Narração e mímica”

aconteceu no Hospital Mandaqui. No dia 18 de setembro aconteceu,

com Luciana Beloli, a oficina Histórias e o Uso da Voz, com os

funcionários do Instituto de Psiquiatria. No mesmo dia aconteceu a oficina Narração e Mímica, com Péricles, na Santa

Casa de Misericórdia de São Paulo. 

No dia 09 de outubro aconteceu, no Hospital Santa

Cecília, com Fabiana Prando, a Comemoração do Dia da

Nutrição – com nutricionistas – Pororoca de Histórias.  

"Circuito Viva Primavera - Domingueira Histórias em Flor!"
No mês de Setembro realizamos um passeio ciclístico nas ciclovias e ciclo faixas do centro da cidade de São Paulo, trajeto

de aproximadamente 5Km, passando pela praça da República, Pátio do Colégio São Bento, Viaduto do chá, etc.

Após o passeio demos início a Domingueira com o tema “Histórias em Flor!”, com a oficineira foi com a oficineira Fabiana

Prando, abrindo a primavera e propondo uma reflexão sobre a Literatura Infantil no Brasil, nos contextos histórico e social.

Fórum de Humanização
Em outubro acontece o Fórum de Humanização, evento que a Associação Viva e Deixe Viver promove desde 2001. Com

o objetivo de mostrar que a prática da humanização hospitalar está ao alcance de todos. 

A primeira parte dessa edição do evento acontece de 16 a 22 de outubro em algumas cidades de São Paulo. Além disso,

o fórum também passa por outras praças do Brasil, como Bahia e Recife, até retornar à São Paulo, na Virada da Saúde,

em abril de 2016.

Tempo Rei de HisTóRias

Sarau com idosos é atração em formatura de voluntários 
No dia 01 de outubro – Dia do Idoso –, o Comitê de Humanização Institucional da Santa Casa de São Paulo e o Centro de

Comunicação e Histórias da Associação Viva e Deixe Viver realizou a conclusão do curso Tempo de Rei de Histórias. 

Com o objetivo principal de promover a valorização da memória afetiva dos idosos atendidos pela instituição, o curso

estimulou os voluntários a praticar a escuta qualificada, a construção e contação de histórias no cuidar. O evento

aconteceu no Hospital D. Pedro II, especializado em Geriatria, e teve como tema “Vivendo positivamente” – Vivendo

Valores na Saúde e Confraternização: Formatura Sarau com os Idosos.

“As histórias que cada um acumula ao longo da vida formam um material muito rico e cabe ao voluntário desenvolver

uma percepção especial, para ajudar os idosos neste resgate. Neste último encontro, a confraternização e o sarau serão

uma bela mostra do que esta experiência pode despertar nos participantes”, destaca Valdir Cimino, fundador e presidente

da Associação Viva e Deixe Viver. 

Ministrado pelo segundo ano consecutivo, o curso “Tempo Rei de Histórias – Cuidar, Ouvir e Contar Histórias no Universo

dos Idosos” é destinado a profissionais da saúde, cidadãos da sociedade e aposentados que se interessem pelo tema,

para atuar de forma voluntária. A visão de futuro é transformar o Hospital Dom Pedro II, unidade que pertence à Santa

Casa de Misericórdia de São Paulo, em uma referência na formação de voluntários que fortaleçam o acolhimento e a

comunicação voltados ao bem-estar de idosos e sua família. 

O curso englobou, ao todo, quatro encontros, com as seguintes palestras e oficinas: “Fundamentos Filosóficos do

Voluntariado”; “Tempo Rei - Gerenciamento do tempo”; “Gestão de Conflitos”; “Ouvidoria de Contação de Histórias” e

“Vivendo Positivamente”. Foram realizados também estágios de treinamento em casas de idosos, capacitação, com a

realização de oficinas e workshops, e reciclagem de experiências. 



Neste mês, o Instituto Rio de Histórias comemora 10 anos de atuação. Para comemorar, a fundadora e presidente,

Regina Porto, fez um pequeno poema que traduz em palavras sentimentos de todos os voluntários da instituição.

INSTITUTO

Dez anos de vida, Viva!
Parabéns

Rio de Histórias.

Rio que nasci

Histórias que vivi

Rio de Histórias

Que vi nascer.

Rio que me acolheu

Histórias que me encantaram

Rio de Histórias

Que ousei criar

Cria desafiadora

Histórias multiplicadoras

Multiplicadoras de vidas

Multiplicadoras de alegrias

Multiplicadoras de amor.

Rio de Histórias

Fundado no amor

No encontro com o outro

Acolhedor da dor

Transformador de vidas.

Parabéns 

Rio de Histórias

Dez anos de experiências

Compartilhadas, vividas

Com amigos fiéis

Com lágrimas, tristes e alegres

Com encontros eternos.

Regina Porto
21/07/2015

PREMIAçãO IMPORTANTE
No dia 24 de setembro, durante o evento em comemoração aos 10 anos do Instituto Rio de Histórias, o projeto ganhou

uma principal condecoração: a

Medalha Pedro Ernensto,  con-

cedida pela Assembléia Legisla-

tiva do Rio de Janeiro. A co-

menda foi concedida através da

Vereadora Laura Carneiro, a

quem se destaca na sociedade

brasileira ou internacional.

Roda de Histórias
Participamos, no dia 5 de setembro,

da Roda Histórias – Mitos e Lendas,

com Francisco Gregório Filho, na Casa

das Palmeiras – Botafogo, na parte da

manhã.

E no dia 26 de setembro, participamos

da Roda de Histórias sobre Contos de Fadas, com a escritora Maria Elaine

Altoe. No dia foram sorteados os livros dela Espinafra,  A Lagarta Azul, Mausy

a Ratinha e seu próximo lançamento “O menino que cultivava frambroesas”.

Arte 
e cultura
No dia 7, participamos da abertura do Congresso da Universidade

Popular de Arte e Ciência, realizada no Complexo Hospitalar Nise da

Silveira, espaço ocupado pelo Dr. Vitor Pordeus, denominado Hotel

da Loucura. Neste espaço é usado a arte para cura dos pacientes com

doenças mentais.

Poesia
Participamos no dia 16 de se -

tembro, em Botafogo, da Roda de

Poesia, com Cristiane Furtado e

Tânia de Paula. Elas homenagea -

 ram as escritoras Cora Coralina,

Cecília Meireles e Clarice Lispector.

Destaque na mídia
Gravamos entrevista para o site

Opinião e Mídia, no Centro Pe-

diátrico da Lagoa, com a con -

tadora de histórias e su per  vi -

sora do projeto Drica Marinho.

O esperto Gabriel estava acom-

panhado da mãe e da psicóloga

Shirley Santos.

Encontro de comemoração
No dia 24 de setembro, realizamos o segundo encontro em

comemoração aos 10 anos do Instituto Rio de Histórias. Neste

encontro homenageamos o escritor e contador de histórias do

Estado do Acre – Francisco Gregório Filho, levando crianças de 6 a 9

anos, que estudam na Escola Acre, bairro de Todos os Santos/RJ.

Todas as crianças ganharam um livro do escritor Gregório Filho –

Dona Baratinha e outras histórias, dois livros da doados pela

Fundação Itaú Cultural e um kit lanche. 

Estiveram presentes no evento,

Simone Monteiro, responsável

pelo projeto Rio e representante

da Secretaria Municipal de

Educação do RJ, Eliane Braga,

representante da Secretaria

Municipal de Saúde, e os parceiros,

voluntários e fazedores do projeto.

VINCULADA BAHIA

Valorizando a literatura
No dia 19 de setembro, participamos, como atividade extra, da abertura da FLICA – Festa Literária Internacional de

Cachoeira, que aconteceu no espaço da Caixa Econômica Cultural, com as mais diversas atrações.

A primeira delas, abrindo o evento Nairzinha, comandando brincadeiras de roda, preservando as manifestações folclóricas

e relembrando as velhas e tradicionais cantigas da música popular brasileira. Foi apresentada sua mascote a boneca,

“Nairzinha” que compartilhou com todos presentes.

Dando continuidade, conhecemos o trabalho do pernambucano Mariael Melo que trouxe interatividade na criação de

literatura de cordel. Meninos e meninas participaram da brincadeira aprendendo sobre linguagem e construção dessa

manifestação literária brasileira.

Fechando a programação da manhã a professora e folclorista Sálua Chequer misturou literatura, cultura popular e

brincadeira no projeto Essa Toalha Tem História. A garotada participou de uma sessão de contação de histórias interativa

e lúdica de estímulo à leitura, que utilizou a narração de obras literárias, e da tradição oral, tendo como apoio objetos de

cena e, principalmente, o livro. 



PARA ACESSAR O DIÁRIO E AS ESTATÍSTICAS:

• O link para o preenchimento do Diário é www.vivaedeixeviver.org.br/diariocontador.html

• Para conhecer as estatísticas específicas de Porto Alegre geradas pelo Diário, visite   

www.vivaedeixeviver.org.br/gestaopoa.html

• As estatísticas gerais encontram-se em www.vivaedeixeviver.org.br/gestao.html

2ª Hora do Contador de Setembro 
tem treinamento para atuar no HCSA

Como identificar as placas de ad-

vertência no hospital? Como se

vestir? Como agir em casos de

isolamento?   Essas e muitas ou-

tras dúvidas foram escla  recidas

no treinamento rea  li zado na 2ª

Hora do Conta dor de setembro,

realizada no dia 23 no auditório

do Hospital da Criança Santo An-

tonio (HCSA).

O treinamento foi conduzido

pro Daliana Pereira, Educadora

Física da Equipe de Recreação Hospitalar  do HCSA. Daliana deu informações sobre a história e

estrutura do hospital e detalhou as regras que se aplicam aos voluntários que atuam no local.

Esclareceu que o HCSA foi o primeiro hospital pediátrico do país a ser acreditado

internacionalmente pela Joint Comission International.

O hospital segue detalhadamente as regras advindas das Metas Internacionais de Segurança

do Paciente da Organização Mundial de Saúde. Por isso busca manter um alto padrão de

qualidade em higiene, segurança, comunicação e controle de infecção – o que só é possível se

todos, inclusive os voluntários, se adequarem às regras, que foram esclarecidas e exemplificadas

por Daliana.

Na segunda parte da reunião o voluntário Emerson Freitas fez a prestação de contas. Explicou

que o grupo de Porto Alegre dispõe de recursos, e foi acordado que parte será utilizada na

compra de livros para os locais onde a Viva atua (Hospitais da Criança Santo Antonio e Conceição,

Kinder e AACD).

Contação de Histórias para estagiárias de Nutrição

VINCULADA PORTO ALEGRE
Diário do Contador
e Balões na Hora do Contador
A importância de se preencher o Diário do Contador e a relevância das estatísticas por ele geradas foram os temas principais

da Hora do Contador que se realizou em 15 de setembro no Auditório do Hospital da Criança Santo Antonio, em Porto

Alegre. A seriedade do tema não diminuiu a alegria do

encontro, que se encerrou com uma animada aula de

confecção de esculturas com balões de ar.

No início do encontro a coordenadora Naraiana Nunes de Liz

Freitas (Nana) destacou que o grupo de Porto Alegre cada

vez mais atua em equipe, e apresentou os responsáveis por

cada área. Nana entrará em licença-maternidade em breve

e, na sua ausência, a equipe toda assume a responsabilidade

de manter a Associação funcionando organizada e

harmoniosamente.

A seguir, Nana apresentou Tony Silva – diretor administrativo

da Viva – que explicou os passos para o preenchimento do

Diário do Contador. Tony ressaltou a importância do preenchimento do Diário, e a rapidez com que isso pode ser feito: o

processo leva, em média, oito minutos. Explicou que a partir dos dados do Diário é que são gerados diversos dados

estatísticos. Essas informações são muito importantes tanto para a Associação como para os hospitais onde atua. 

Foi através dos dados do Diário, por exemplo, que se constatou que a Viva tem um público com grande número de bebês.

Em razão disto já está sendo desenvolvido um curso específico de contação de histórias para bebês. Preencher o Diário

significa, portanto, dar subsídios para que o próprio trabalho do contador se aperfeiçoe e tenha mais e melhor recursos.

Para descontrair, o encontro foi encerrado com uma oficina de confecção de esculturas com balões, com poodles gigantes,

coelhos saltitantes, corações e vários seres indefinidos surgindo da mão dos voluntários.

VIVA E DEIXE VIVER - BAHIA

No dia 23 de setembro, o diretor da associação, Tony Silva, realizou a palestra com orientações sobre o uso do Diário

Eletrônico e uma mini oficina, no Centro de Voluntariado de Ribeirão Preto.

Aproximadamente 20 pessoas participaram do evento que teve como objetivo apoiar os gestores e voluntários de Ribeirão

Preto no entendimento e operação do diário eletrônico, bem como apresentar os portais de gestão onde os mesmos

podem ter acesso aos dados inseridos.

A professora coordenadora do estágio de Nutrição queria despertar o lado lúdico das alunas, ensinando-as a abordar

temas sérios com alegria e informalidade. E lá se foram três contadoras que, munidas de livros e do jogo “Eu conto!”

levaram as alunas de Nutrição de volta à infância e ao prazer da leitura.

O encontro aconteceu no dia 29 de setembro, no Hospital das Clínicas, em Porto Alegre. As contadoras Liziane Hennemann,

Idione Rosa e Hilda Klippel realizaram uma atividade de Contação de Histórias com 15 alunas dos 7º e 8º semestres do

curso de Nutrição, que estão estagiando em postos de saúde de Porto Alegre. O convite partiu da coordenadora de estágio

Eliziane Ruiz, e também participaram da atividade as professoras Marilda Neutzling e Raquel Canuto.

As alunas não haviam sido informadas sobre a visita das Contadoras, que entraram na sala no melhor estilo “Viva”: se

apresentando e perguntando se queriam ouvir histórias. Imediatamente as estagiárias entram no espírito lúdico – e de

tal forma que, quando a sala em que estavam foi solicitada para outra atividade, todas formaram uma roda no corredor

para continuar com a vivência, em uma animada sessão do “Eu conto!”. 

“Tenho certeza que plantamos algumas sementes ali”, comemorou Liziane, ao final.  O que se deseja é que essas sementes

floresçam em novos contadores, e em nutricionistas que usem as histórias como uma forma de acessar o universo infantil

e educar.

Parceria entre Viva e AACD em Porto Alegre
A parceria entre a Viva e a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) em Porto Alegre foi consolidada com a

primeira visita de um grupo de voluntárias da Viva à sede da AACD, realizada em 22 de setembro.

O grupo da Viva foi recebido de braços abertos pelas coordenadoras de voluntários Elisabeth Lima e Ligia Duval. Elisabeth

considera que “a parceria com a Viva é muito interessante, pois traz para dentro da AACD algo que sempre desejamos:



a contação de histórias”. Ligia, por sua vez, ressalta o fato de que, com a presença dos contadores de histórias da Viva,

as crianças terão a oportunidade de ter despertado o gosto pela leitura.

Nessa primeira visita foi organizada uma pequena biblioteca da Viva na sala de voluntários da instituição. Também foram

estabelecidos os horários e locais para a contação de histórias. Ligia conduziu o grupo da Viva em uma visita pelas instalações,

esclarecendo sobre os trabalhos que ali são realizados e quais são os espaços disponíveis para os contadores atuarem.

Mesmo nessa primeira visita introdutória alguns dos pequenos já se interessaram pelos contadores,

acompanhando o grupo durante a visita. E, com certeza, muitos outros serão atraídos para o mundo

das histórias pelos nossos voluntários que começam a atuar na AACD – inicialmente serão três, e a

cabeça de chave do grupo é Assema Moura.

CONHEçA A NOVA PARCEIRA
A AACD foi criada em 1950, com o intuito de atender às crianças deficientes, oferecendo atendimento e terapia para sua

reabilitação física. Atualmente, tem também projetos sociais em outras áreas. Realiza projetos de capacitação profissional,

programas de sustento para pessoas com deficiência física e esporte paraolímpico. O objetivo dessas iniciativas é assegurar

a plena integração social aos pacientes.

A entidade conta com 15 unidades em operação, espalhadas pelo país. Em Porto Alegre está situada na Av. Cristiano

Fischer, 1510. A unidade tem uma capacidade de atendimento de 700 pacientes. Atualmente, 50% dos pacientes são

crianças e adolescentes e outros 50% adultos.

A AACD sustenta-se com doações voluntárias, e 96% dos atendidos não pagam absolutamente nada pelos tratamentos

e consultas ali realizados. Os restantes 4% contribuem de acordo com a sua renda.

Além das atividades do dia a dia, no dia 24 de setembro, os novos voluntários

fizeram uma visita mais que especial à AACD.

PARCEIROS - PORTO ALEGRE

VINCULADA Brasília

VISITA ESPECIAL
Depois do sucesso do lançamento do seu terceiro livro infantil "Flávia e o Bolo de Chocolate", convidamos a jornalista

Miriam Leitão para contar suas histórias no Hospital Materno Infantil de Brasília - HMIB. 

Com isso, no dia 19 de setembro, recebemos dela em um encontro com contadores, crianças e familiares em uma tarde

especial. Os pequenos e suas famílias puderam conhecer de pertinho a autora, e ainda ganhar um livro autografado por ela. 

Os contadores de histórias puderam apresentar um pouco do trabalho que desenvolvem na Associação Viva e Deixe Viver

para a jornalista, que tanto se preocupa

com educação e literatura infantil. 

A contadora de histórias Priscila Castello

Branco teve a grande ideia de comprar

alguns livros para doar para as crianças da

ala visitada, que também se divertiram

muito com as histórias contadas.

Fica aqui o nosso agradecimento especial

à jornalista: Obrigado, Miriam Leitão por

doar um pouco de carinho e sorrisos para

as famílias. Nós amamos a Flávia, a

Nathália e os passarinhos pequenos!

SARAU COM CONTADORES
Pelo menos uma vez por semestre a afiliada de Brasília promove um sarau com os contadores de histórias voluntários

do Viva e Deixe Viver. Em setembro organizamos uma edição com o tema "Histórias Bordadas", onde apresentamos livros

que têm ilustrações bordadas, além de oferecermos uma oficina com linhas, agulhas sem ponta e bandejas de isopor.

Neste dia, o fundador do Viva, Valdir Cimino, e o contador de histórias de São Paulo, Marcos, também estiveram presentes

no sarau. Foi uma tarde encantadora, repleta de histórias, músicas e atividades.

Cimino também apresentou a nova logomarca do Viva, onde relatou sobre os novos projetos do Viva, as estatísticas dos

benefícios da contação de histórias e como o Viva pode contribuir ainda mais com pessoas e instituições.

Os novos voluntários ficaram encantados com a grandiosidade do Viva e Deixe Viver, com as possibilidades do trabalho

voluntário. Todos os dias aprendemos mais sobre nosso trabalho, sobre como ajudar e sobre como devemos ser

comprometidos, conscientes e constantes. Por isso: Valdir e Marcos, muito obrigada pela visita e por nos trazer mais

força para continuarmos contadores de histórias do Viva e Deixe Viver.



MINI HISTÓRIAS
Por Monik Florian

O mês de outubro tem tantas datas importantes, que é melhor anotar para não

esquecer! 

Já começa no dia 12 com três datas para comemorarmos: o tão conhecido Dia das

Crianças. E que tal lembrar a criança que há dentro de cada um de nós nesse dia tão

bonito? Talvez ler um livro infantil e aproveitar para comemorar o Dia Nacional da

Leitura, que é celebrado no mesmo dia. A data ainda é extremamente importante

para do Viva e afiliadas: Um grande PARABÉNS pelo Aniversário de 10 anos da Criação

do Instituto Rio de Histórias, que é a afiliada da Viva no Rio de Janeiro.

E as comemorações continuam no decorrer do mês. No dia 15 comemoramos o Dia do Professor, profissão tão

importante para que cada um de nós possa ser aquilo que queremos no futuro. No dia 18, é a vez de celebrarmos um

profissional que entra em nossas vidas desde que somos pequenos e nos acompanha durante toda a nossa jornada: o

Dia do Médico. 

No dia 20, lembramos aqueles que conseguem traduzir em palavras tanto sentimento, o Dia do Poeta. Que tal pegar um

bom livro de poemas para começar a ler neste dia e ir lendo até o dia 29, quando comemoramos o Dia Nacional do

Livro? E neste dia começar a ler outro livro... E depois outro... E mais outro...

V I V A  V O Z  
CONTANDO HISTÓRIAS PARA UMA PRINCESA

Uma menina de apenas quatro anos, com problemas respiratórios,

estava bem acordada. Com seus lindos olhos claros e tranças loiras

parecia ter saído de um Conto de Fadas. 

A máscara que ela usava era bem transparente e grande, tomando

todo o seu belo rosto. Um acessório que não conhecia e que permite

visualizar toda a expressão do paciente e a pequena menina

conseguia fazer sua vivacidade transpor aquela barreira. Contei a ela

muitas histórias, folheando meus melhores livros e ela viajava... A

cada interrupção ela pedia outro!

Que maravilha! Impressionante como é agradável a sensação de

sentir realmente que estamos atingindo nosso maior objetivo: tirá-

los do desconforto e levá-los ao mundo mágico das histórias.

O pai da menina chegou e assim me despedi, mas não sem antes ganhar o mais belo sorriso da princesa!

IracI Gonçalves cIrItelle -  Hospital cândido Fontoura – sP

NOS HOSPITAIS
Hospital São Paulo destaca que trabalho do

Viva é feito com ética e respeito
Há cerca de 15 anos, a Associação Viva e Deixe Viver realiza o trabalho de contação de histórias no Hospital São Paulo.

Desde então, muitas crianças puderam ter acesso à leitura e aos mundos lúdicos criados a partir dos contos. Segundo a

assistente social e coordenadora do Grupo de Humanização da Pediatria do Hospital São Paulo, Roseli Monteiro, a

participação da Associação Viva e Deixe Viver é muito importante e positiva para o hospital. 

A contação de histórias é uma forma de recreação muito importante para os pequenos, que costumam dar respostas

automáticas para a atuação dos voluntários. Na visão da coordenadora, um dos principais diferenciais é a ética e o

respeito que os voluntários exercem internamente com as crianças e com a equipe médica.

“A atuação voluntária é muito importante e os benefícios são inúmeros. As pessoas

que atuam no hospital são treinadas e com muita ética, um fator extremamente

importante para nós. Acho que esse é o principal diferencial”, destaca.

NAS EMPRESAS
A Associação Viva e Deixe Viver valoriza muito o apoio que recebe e busca constantemente realizar um trabalho de

conscientização e valorização do voluntariado dentro das empresas que a apoiam. 

Neste mês, a Mattos Filho fala um pouco sobre a importância da parceria com o Viva e como valoriza o trabalho

desenvolvido para a sociedade. “A Associação Viva e Deixe Viver atua com inovação e comprometimento em ações que

competem à humanização hospitalar de crianças e adolescentes. Como apoiadores do projeto, testemunhamos a

dedicação da associação na busca de seu principal objetivo: a renovação da esperança e da

qualidade de vida. Temos grande satisfação em fazer parte dessa história”, destaca Ive Ferreira

de Lima Bögli, gerente de Comunicação e Marketing da Mattos Filho.

Perfil do Voluntário 
De geração para geração: conheça Rita Maria Diogo

Fazer um trabalho voluntário e social é uma atitude altruísta e pessoal. Mas em muitos casos, essa escolhe pode ser feita

por conta de influência que pessoas muito próximas exercem sobre o indivíduo. Esse é basicamente o plano de fundo da

his tória de Rita Maria Diogo com a Associação Viva e Deixe Viver.

A economista de 55 anos conta que desde pequena os pais já davam o bom exemplo e atuavam como voluntários inde-

pendentes em asilos. Sabendo da importância que doar algumas horas do seu tempo para fazer o bem ao próximo, Rita

conheceu a Associação Viva e Deixe Viver em 2010 por meio de uma prima. “Achei interessante, pois nunca tinha

trabalhado com crianças. Minha primeira ideia foi introduzir a história também nos asilos, então participei do processo

seletivo e, em 2011, comecei a atuar como contadora de histórias no Hospital São Paulo. E assim fui me apaixonando aos

poucos por esse mundo”, conta a voluntária.

Em seus momentos livres, Rita gosta de fazer atividades que façam bem à saúde e à alma, que agreguem cultura e bem-

estar à sua vida e colaborem com a paz de espírito: como viajar, praticar esportes, ler e, é claro, atuar como voluntária.

“Sempre que saio do hospital só tenho a agradecer a Deus por toda energia maravilhosa que recebo de um sorriso, um

abraço, um gesto e um agradecimento. São ações que me dão forças para seguir na ca-

minhada do dia a dia e na minha evolução como ser humano”, acrescenta.

Na visão da economista, entrar no hospital, que é um ambiente, na maioria das

vezes, tenso, triste e doloroso, se transforma em uma experiência diferente e

repleta de momentos mágicos e de esperança. Com um avental colorido, uma

tiara na cabeça e um livro é possível despertar a atenção e proporcionar sorrisos

de várias pessoas. 

“O trabalho desenvolvido pelo Viva proporciona momentos de descontração e

cultura, sendo uma luz para todos aqueles que estão passando por um mo-

mento difícil. Conseguimos transformar o ambiente e facilitar a introdução

do despertar para a leitura com a contação de histórias. Tenho que deixar o

meu agradecimento  ao Valdir por sua iniciativa. É um ato que vem conse-

guindo, com a Associação Viva e Deixe Viver, despertar em tantas pessoas

o voluntariado e principalmente o amor ao próximo”, finaliza Rita.

LIVRO DO MÊS
Flor de Lirolay e Outros Contos da América Latina

Para a leitura deste mês, a indicação é feita especialmente por Valdir Cimino. O livro

“Flor de Lirolay e Outros Contos da América Latina” das autoras Fabiana Prando e

Celina Bodenmuller traz um compilado de histórias fascinantes sobre a nossa cultura,

uma riqueza essencial para o nosso desenvolvimento. 

Por ser um livro com conteúdo tão importante, a livraria infantil PanaPaná de Celina

vai oferecer por tempo indeterminado 10% de desconto na compra de qualquer livro

ou brinquedo aos contadores de história da Associação Viva e Deixe Viver.

Para ter acesso a essa vantagem, basta comprovar seu vínculo através da

carteirinha do Viva. Este desconto será concedido em nossa loja física ou virtual:

www.livrariapanapana.com.br. 

“Os contos desta antologia nasceram da tradição oral de

diferentes povos do nosso continente latino-americano.

Têm como cenários a Cordilheira dos Andes, terras

antigas da América Central, vulcões adormecidos,

aldeias de índios guarani, entre outros, e são habitados

por seres incomuns, encantados, como um rei cego e

triste, um condor apaixonado, uma flauta mágica ou

divindades astecas. Em cada história você irá

descobrir os encantos da cultura desse imenso e

múltiplo continente do qual fazemos parte. América

Latina: terra de muitas vozes, muitos rostos e muitas

histórias.”

As autoras também deixam um pequeno
depoimento sobre o desenvolvimento

do livro e a importância 

“Sou contadora de histórias e voluntária do

Viva desde 2005. Recebi o convite para escrever

A Flor de Lirolay de uma amiga querida que

vive entre livros, a Celina! No período de nossa

pesquisa, viajei para o México e vivi a Festa do

Dia dos Mortos em Oaxaca, uma experiência

surpreendente e inesquecível! Tantas narrativas

permearam a experiência e as leituras que

selecionar apenas um conto para cada país tornou-se um

desafio. Encanto, ternura e assombro nos acompanharam

nesta viagem ao coração da América Latina e que alegria

compartilhar essa aventura com muitos leitores!”

Fabiana Prando



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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"Tive a honra de compartilhar a escrita deste livro com

uma das melhores narradoras de histórias do mundo e,

em nossa pesquisa, nos deparamos com a rica cultura

de antigos povos. Resgatar e registrar estes contos

valoriza a identidade de cada um de nós e de todos que

nasceram na América Latina. Sim, nós temos histórias!"

Celina Bodenmuller




