
TJSP promove palestra sobre voluntariado e contadores de histórias

A prática de contação de histórias em hospitais e a maneira como essa atividade afeta positivamente a recuperação de

crianças e familiares foi o assunto da primeira palestra da atual gestão, realizada no Fórum João Mendes Júnior. O encontro

foi promovido pela Coordenadoria de Apoio aos Servidores (Caps) e pela Escola Judicial dos Servidores.

O magistrado Antonio Carlos Malheiro contou que ficou surpreso com o convite de Valdir Cimino para ser contador de

histórias e fazer da leitura divertida a principal arma para alegrar um pouco a vida dos pequenos. “Não tenho a menor

dúvida de que a alegria, o sorriso e a gargalhada são excelentes remédios para qualquer tipo de doença. Hoje somos

mais de 1.500 voluntários espalhados pelo Brasil, como contadores de histórias para crianças hospitalizadas. Foi a melhor

coisa que fiz em minha vida”, concluiu.

Cimino também contou um pouco sobre como o voluntariado entrou na sua vida. “Senti que ajudar financeiramente um

hospital era pouco e fiquei com vontade de conhecer o dia a dia dessas crianças e fazer mais. No começo foi tudo difícil,

a forma que consegui fazer dar certo foi trazendo a leitura para a brincadeira. A partir daí nasceu o ‘Contador de Histórias’,

formado por voluntários treinados, que doam horas semanais para que os tratamentos hospitalares se tornem mais

humanizados”, disse.

O publicitário também explicou que, quando se firma uma parceria entre o hospital e a Viva, a primeira coisa a ser feita

é criar uma minibiblioteca no hospital para que os voluntários tenham material à mão para explorar os temas que a

criança tem dificuldade em lidar. 

Ao final, ele agradeceu a todos os voluntários, hospitais e escolas que abrem as portas para o projeto. “Eu acredito nisso,

e peço uma reflexão de todos vocês: muitas vezes não sabemos que somos voluntários. Quando conseguimos perceber,

acontece a verdadeira transformação.” A instituição promoverá, entre março e setembro, o projeto ‘Viva a Descoberta

do Brincar e Contar Histórias’, iniciativa que tem como proposta oferecer gratuitamente ferramentas e técnicas para a

humanização de atendimentos a crianças

e adolescentes por meio de atividades de

capacitação e oficinas.

Reflexões acerca da criança em ambiente hospitalar
O Instituto Pensi está promovendo uma série de palestras e workshops com os temas criança e o ambiente hospitalar, o

papel dos voluntários e de todos os envolvidos no

processo. As apresentações se iniciaram no dia 18 de

fevereiro com uma palestra de Valdir Cimino, com o

tema “Contação de Histórias: Jogo Eu Conto”. Em março,

nos dias 03 e 17 os palestrantes foram Gisela de Mattos

e Lino de Macedo. 

A agenda continua até novembro, confira:

• 31 de março: “A Criança hospitalizada: sua situação e

o que o voluntário pode fazer”, Andréia Mutarelli;

• 28 de abril: “Dor no hospital: a criança hospitalizada

e a dor”, Dra. Débora Cumino;

• 09 de junho: “Utilização da caixa mágica”, Aline

Aparecida de Souza;

• 30 de junho: “Mães de UTI”, Dr. Nelson Horigoshi;

• 04 de agosto: “Brincadeiras para bebês”, Joana

Portolose;

• 15 a 17 de setembro: “Child Life”, Sandra Maturelli

Setúbal e “O manejo da dor: como o voluntário pode

ajudar uma criança com dor”, Gláucia Faria da Silva;

• 06 de outubro: “Brincadeiras em quartos de

isolamento”, Aline Aparecida de Souza

• 10 de novembro: “O uso das telas no ambiente

hospitalar”, Dr. José Luiz Setúbal, Gláucia Faria de

Souza e Professor Lino de Macedo.
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Curso de Contadores de História 2016
No dia 20 de fevereiro, o auditório da Universi -

dade Nove de Julho (Uninove) foi palco do

Curso de Contadores de Histórias 2016. Pela

primeira vez, a Viva atingiu o número histórico

de 500 inscritos, incluindo estudantes da

Uninove. Marília Tresca, Paulo Cavalheiro,

Valdir Cimino e Gabriel Perissé foram os

palestrantes do evento que durou uma manhã.

Palestra do Valdir no Centro de Treinamento do Hospital Infantil Sabará



Primeira reunião com
Cabeças de Chave 
As principais atividades preparadas para o ano foram decididas no

primeiro encontro de 2016 dos Cabeças de Chave, na sede da

Associação Viva e Deixe Viver. No encontro também ocorreu a

apresentação de Rogério Sautner como diretor além de outros

cabeças de chave e do novo sistema da biblioteca.

Rotary Club de Santana de Parnaíba promoveu a apresentação sobre a Viva
No dia 29 de fevereiro, o Rotary Club de Santana de Paranaíba Centro Histórico promoveu um encontro especial, em

torno da Associação Viva e Deixe Viver. O encontro foi intermediado

por Luci Lívia Sampaio Antonácio. Além de Valdir Cimino, responsável

pela apresentação do projeto, o evento contou com a participação

especial do desembargador Antonio Carlos Malheiros, coorde nador

da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo e vo luntário

da Viva. O encontro acon teceu, no

Restaurante Kanto Ma  deira (Ala -

meda Madeira, 444), em Alphaville,

Barueri (SP). 

“Estamos muito gratos por esta

opor tunidade de apresentar a Viva

aos moradores de Alphaville e re -

gião. Com o apoio do Rotary Club,

será possível ampliar a atuação de

nossos voluntários para os hospitais

aqui localizados, compartilhando os

benefícios alcançados em 18 anos de

atuação”, afirma Cimino.

Uma das atrações do encontro será a

apresentação de pesquisa realizada

pela Fundação Itaú Social, em parce -

ria com o Hospital Menino Deus,

localizado na capital paulista. Entre os

pontos de destaque, a pesquisa mos -

trou que 99% dos pais acreditam que

a contação de história ajudou na recuperação da criança ou do adolescente que recebeu

a vista dos voluntários da Viva.  “Outro dado que nos deixou muito satisfeitos foi saber

que a grande maioria dos pais ou responsáveis considerou a contação de histórias como um caminho de aproximação

com o filho e que pretendiam, a partir de então, realizar essa atividade com mais frequência”, relata Cimino.

Oficina: 
“Com uma história na cabeça”
No dia 16 de fevereiro, na Sede da Associação Viva

e Deixe Viver aconteceu a oficina “Com uma

história na cabeça”. O evento contou com nove

pessoas e teve como objetivo proporcionar ao

contador de histórias a criatividade na construção

de histórias, através de experiências vivenciadas

pelo mesmo.

Oficina de dobradura
Aconteceu a “Oficina de dobradura”, no dia

25 de fevereiro, na Sede da Associação Viva

e Deixe Viver. O objetivo foi produzir

brinquedos e animais pelo origami, para

desenvolver a criatividade dos participantes.

Domingueira: Hoje é dia de poesia!
Com o intuito de celebrar o dia da poesia, a

Associação Viva e Deixe Viver realizou no dia 28

de fevereiro a primeira Domingueira do ano:

"Hoje é Dia de Poesia". O evento foi um sucesso

e teve a presença de 40 pessoas.

No dia 18 de fevereiro, Valdir Cimino realizou a

palestra “Contação de Histórias: Jogo Eu Conto”

no anfiteatro do Centro de Treinamento do

Hospital Infantil Sabará. Essa apresentação abriu o ciclo de palestras que o voluntariado do Hospital Infantil Sabará

promove sobre o tema “Voluntariado”. 

Valdir e o 
senador Suplicy 
Valdir Cimino visitou o senador

e secretário dos direitos huma-

nos e cidadania, Eduardo Mata-

razzo Suplicy, no dia 26 de feve-

reiro. A reunião foi pautada em

torno de apresentações da Viva,

projetos, even tos e o famoso cur -

so de formação da associação.

Na data, Cimino também oficializou o convite para que o senador

participe do Fórum de Humanização da Viva – evento marcado para

o dia 9 de abril, na Virada da Saúde. Suplicy já confirmou presença!



Instituto Rio de Histórias dá inicio ao treinamento de novos voluntários
Curso “A Arte de Contar Histórias e do Brincar no Âmbito da Saúde e da Educação" 

No dia 27 de fevereiro, o Instituto Rio de Histórias iniciou o curso “A Arte de Contar Histórias e do Brincar no Âmbito da

Saúde e da Educação”, para capacitar novos voluntários. A palestra de abertura foi com Regina Porto – fundadora do

Instituto Rio de Histórias, que

representa a Associação Viva e Deixe

Viver no Rio de Janeiro.

Além de supervisores do projeto,

parceiros e contadores de histórias,

126 novos voluntários estiveram pre -

sentes e a terapeuta holística Analu

Nadaz fez uma palestra falando sobre

Emoções.

Stephanie Ferre, representante da

Secretaria Estadual de Saúde também

participou do curso, que aconteceu no auditório da Universidade Estácio de Sá,

Campus Centro 1, Avenida Presidente Vargas 642, de 8 às 13 horas.

Visita da contadora 
de histórias do Viva Bahia
No dia 24 de fevereiro, o Instituto recebeu a visita da Elizabeth,

contadora do projeto Viva e Deixe Viver – Salvador. Ela visitou

um dos hospitais parceiros (o SAMCI Tijuca), na companhia da

Supervisora Andrea Barboza.

Caldeirão de Histórias
No dia 16 de fevereiro, a Fazedora Cecília Gopfert 

ministrou a oficina – Caldeirão de Histórias, 

no bairro do Humaitá.

Conte Comigo
No dia 20 de fevereiro aconteceu o Sarau de Verão 

do grupo Conte Comigo formado por alguns voluntários do

Viva e Deixe Viver – José Matos, Cristine Furtado e 

Cecília Gopfert. O encontro aconteceu no bairro de

Botafogo e marcou a comemoração dos 8 anos 

do grupo Conte Comigo.

INSTITUTO

Tarde de alegria
No dia 28 de janeiro, a Viva

Bahia deu início às suas

atividades do ano, com uma

tarde de alegria no HGE: com

contação na brinquedoteca,

visitas as enfermarias e levando

histórias para as crianças que

não puderam estar presentes.

No dia, a equipe de voluntários

também aproveitou para

antecipar a comemoração do

aniversário da querida

companheira Loide Bonina, que

completou anos no dia 31 de

janeiro.  

VINCULADA BAHIA

Lançamento do livro “O Beija-Flor que não sabia voar”
O carnaval no início do mês de fevereiro transferiu o encontro mensal para um evento especial no dia 27 no Shopping

Paseo: a equipe Bahia foi convidada para participar do lançamento do livro infantil "O Beija-Flor que Não Sabia Voar", de

Achel Tinoco. 

Alegramos crianças e familiares presentes, com uma adaptação

do livro, feita por Valeria Amorim, que teve aprovação do autor.

“Não saberia contar minha história assim, com esse encan ta -

mento”, registrou com felicidade Tinoco.

VIVA E DEIXE VIVER - BAHIA



VINCULADA BRASÍLIA
Curso Viva e Deixe Viver de Contação 

de Histórias 2016:  “Arte de contar histórias 

e do brincar no âmbito saúde e da educação”
No dia 19 de março, Brasília deu início ao curso que tem como objetivo associar os princípios e as diretrizes

da Viva por meio do processo de treinamento.  Veja o cronograma das próximas aulas:

02 de abril

Disciplina: Voluntariado e Transformação Social 

Disciplina: “Planejamento Pessoal e Administração

no Tempo do Era uma vez...” 

09 de abril

Disciplinas: “Formação de Leitores e o Valor de

Registro no Diário do Contador” 

Disciplina: “Viva e Deixe Viver – Histórias de quem

Conta Histórias” 

16 de abril

Disciplina: “A ética do Contador e o Uso do Avental

da Viva” com Maria Marquis

Disciplina: “Ambientação Hospitalar/O mundo da

Saúde” com Dra. Mercia Lira

30 de abril

Disciplina: “Processo de Morrer / Lidar com as

Perdas” 

07 a 14 de maio 

Vivência Terapêutica 

21 de maio

Disciplina: O Brincar e a Narração de Histórias e o

Desenvolvimento Infantil 

04 e 11 de maio

Sarau Literário 

20 de junho a 20 de julho

Treinamento nos Hospitais (um dia por semana)

(Hospital de Escolha)

06 de agosto

Conversa Viva: “Assumindo seu Contador de

Histórias”.

VINCULADA MARÍLIA

Viva capacita novos voluntários
A vinculada da Associação Viva e Deixe Viver em

Marília (SP) promove, a partir de março, a

capacitação dos novos voluntários, que atuarão em

hospitais da cidade como Contadores de História. 

Ao todo, serão oito encontros, até a formatura, que

acontece no dia 22 agosto, que serão realizados

sempre das 19h30 às 22h00, na Escola Fisk (Rua

Nelson Spilman, 707). “A Viva é reconhecido pelo

preparo e profissionalismo de seus voluntários, que

circulam pelo ambiente hospitalar. Se hoje essa

turma é aguardada tanto pelas crianças e

adolescentes como pela equipe multidisciplinar,

isso se deve, em grande parte, pelo fato de os

Contadores de História atuarem com muito carinho e também com muito respeito pela condição do público atendido”,

afirma Valdir Cimino, fundador e presidente do Viva. Veja o Cronograma:

28 março Tempo Rei - Administração do Tempo e Planejamento Pessoal - Dinâmica

11 de abril Ambientação Hospitalar – Postura, Praticas e Valores - Depoimentos de Pacientes e Colaboradores

25 de abril Apresentação dos Hospitais pelos Cabeças de Chave - Histórias de Quem Conta histórias

13 de maio Processo de Morrer e Lidar com as Perdas

30 de maio Vivência Terapêutica

13 de junho Conversa Viva – Assumindo seu Contador de Histórias - Sarau

22 agosto Formatura – Celebrando a Arte de Ler, Brincar e Contar Histórias

VINCULADA PORTO ALEGRE

Hora do Contador de Partilha e Planos
No dia 13 de fevereiro aconteceu a Hora do Contador para compartilhar experiências e emoções. Foi, também, o

momento de estabelecer os planos e projetos para 2016. Com o apoio do jogo “Eu Conto!”, os voluntários falaram sobre

suas vivências como contadores, e partilharam sugestões para estreitar os laços entre os participantes.

Pela primeira vez a Hora do Contador foi realizada em um sábado – o que permitiu a presença de muitos voluntários que

não podem participar nos dias de semana à noite, quando normalmente se realizavam os encontros. 

Cerca de 30 contadores puderam

com parecer ao encontro, que foi

aberto por uma rodada do jogo para

que cada participante, usando co -

mo base a palavra-chave da carta

que havia recebido, falasse sobre

sua atuação na Viva, suas expe riên -

cias junto às crianças e suas

expec  tativas em relação à Associa -

ção e aos de mais contadores.

Ficou estabelecido que se terá uma

planilha de acompanhamento indi -

vidual dos contadores, para que se

possa, não só acompanhar sua atuação, férias, pedidos de afastamento e outras informações. A ideia é permitir saber

como está cada contador, e dar apoio sempre que um deles precisar.

Para tanto, combinou-se que José Luís Santos e Ligia Gomes Carneiro irão estruturar a nova planilha. Já Elisiane Brum e

Hilda Klippel serão responsáveis pelo acolhimento, entrando em contato com os voluntários sempre que se perceber

que estão precisando de apoio, na comemoração de seus aniversários e em outros momentos importantes de suas vidas

pessoais.

Como foram doados muitos livros nos últimos meses, criou-se uma equipe responsável por separar e catalogar as doações.

Fazem parte desse grupo Adri Martini, Nelci Cesar Pereira e Rosangela Silveira de Matos. 

Ana Lasevicius, por sua vez, deverá organizar as Horas do Contador, Saraus, oficinas e workshops. Aqueles que não

podem preencher o Diário online ou têm alguma dificuldade em fazê-lo irão contar com o apoio de Dulce Pereira,

que desempenhará essa tarefa semanalmente. Ao final, todos comemoraram o fato de que o grupo está cada vez

mais unido e forte.

PARCEIROS - PORTO ALEGRE

Nos Hospitais 
A parceria do Hospital Municipal da Criança e Adolescente (HMCA) com a

Associação Viva e Deixe Viver começou em outubro de 2015. Desde então o

hospital recebe semanalmente duas voluntárias, Débora e Fabiana, que têm

desempenhado suas atividades com ética, comprometimento e atenção. 

“Com a inserção da contação de histórias no HMCA, percebeu-se que houve

diminuição da tensão, estresse e sofrimento dos pacientes em relação à

hospitalização, melhora de sua comunicação e socialização com outros pacientes.

Além disso, houve maior aceitação da doença e alteração positiva no

comportamento em relação ao hospital e aos procedimentos, inclusive nos casos

de retorno. Observaram-se crianças que

após as atividades, verbalizaram diminuição

da intensidade da dor” conta Telma Yamada,

a responsável pelo voluntariado.

Quando a criança tem a possibilidade de

usar a fantasia/imaginação ao ouvir histórias

infantis, passa a perceber o ambiente hos -

pitalar, comumente percebido como hostil,

como um lugar mais agradável e menos estressante. “Gostaria de agradecer pela

parceria e parabenizar a Associação Viva e Deixe Viver pelos projetos e trabalhos

realizados nos hospitais: com ótima qualidade”, finaliza Telma.



Perfil do Voluntário
A aposentadoria significa para alguns a sensação de

missão cumprida, de que tudo o que tinha para ser feito,

está feito. Magaly Aparecida Romão certamente discorda.

Aos 56 anos, a voluntária está aposentada desde 2007 de

uma função que já a colocada em contato direto com o

voluntariado: atuava com engajamento social no Banco

do Brasil. 

A ex-gerente de contas e educadora do Programa Social BB-

Educar reconhece a diferença que participações como as

suas oferecem para crianças e adolescentes: “Considero

que nossa atuação junto às crianças e adolescentes,

familiares e equipe hospitalar é um diferencial muito

importante, porque favorece a instauração de um clima

amistoso, fraterno e lúdico no ambiente hospitalar”. E

complementa: “As histórias que levamos às crianças

despertam sua imaginação, sua criatividade, sua fantasia e

isso as mantém conectadas com seu lado saudável. Nosso trabalho contribui para a valorização do lúdico, da alegria, da

esperança e tudo isso é essencial tanto para as crianças, quanto para seus familiares“.

A vida de Magaly também sofreu mudanças positivas, afinal, ela mudou a rotina, passou a conviver com essas crianças,

com os médicos e familiares, como explica: "Ser contadora de histórias voluntária tem me ensinado a compreender

melhor a minha história. Ler, contar e ouvir histórias me faz descobrir novos caminhos para trilhar, novas formas de

enxergar o mundo, as pessoas e a mim mesma. Uma boa história sempre tem algo a dizer e quando a contamos, é para

nós mesmos que o fazemos. Quando lemos ou contamos uma história que faz a criança sorrir, sonhar, ter coragem, sentir-

se reconfortada, também compartilhamos esses mesmos sentimentos. Nossa criança interior se fortalece também".

Ler é a paixão mais antiga da voluntária, mas viagens, caminhadas e momentos com amigos e parentes estão também

entre seus lazeres favoritos. Ela diz que fundamental em sua vida é estar em planos e projetos que inspiram ir adiante.

Magaly finaliza: "Gostaria apenas de acrescentar minha profunda admiração pela causa da Associação Viva e Deixe Viver

e parabenizar a todos os envolvidos (diretoria, funcionários, parceiros institucionais, colaboradores, voluntários, etc.)

Desejo que tenhamos vida muito longa e que nosso trabalho inspire outros e que assim, possamos ajudar a construir

uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais amorosa".

Livro do mês
Em março, a indicação de Valdir Cimino é o livro Acontece,

de Cida Turra.

O livro aborda o tema “Morte” de uma forma

bem diferente com a participação

de um lindo cachorro chamado Barão.

FAZEDORES
Você, que gosta de participar de trabalhos voluntários,

pode contribuir com a Viva. 

Venha ser um Fazedor em nossa Associação.

Para mais informações e sobre vagas para fazedores,

entre em contato pelo telefone: (11) 3081-6343.

SuA AjudA é muito importANtE pArA NóS!
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Mini Histórias
Março nos traz datas muito gostosas (em vários sentidos). O dia 14 é o Dia Nacional

da Poesia, enquanto no dia 19 temos o Dia do Livro e no dia 20 é a vez do Dia do Con-

tador de Histórias. Datas que nos fazem refletir sobre a importância das palavras, da

leitura, e da interação de quem conta uma história e quem a escuta (quem é contador

sabe bem do que estou falando). Logo em seguida, no dia 21, temos o Dia Universal

do Teatro, onde está grande arte nos possibilita entretenimento, diversão, reflexão,

entre tantas outras coisas. E no dia 27 é o dia de lambuzar os dedos, deixar a dieta de

lado e voltar a ser criança: é a Páscoa! 

Para encerrar o mês, o dia 30 traz o Dia Mundial da Juventude, onde, mesmo quem

não é tão jovem pode lembrar dos bons momentos que esta época trouxe, aquelas recordações que nos acompanharão

a vida toda.

Viva Voz

Histórias com a barriga
Uma menina, que estava no 2º andar com o seu computador,

pediu para ouvir histórias, mas acabava dispersando muito. Fui

contando da forma que dava, pois além do computador que a

distraía ela estava com muita dor e apontava o dedo para a perna,

que estava engessada. No meio da contação ela me pediu o livro.

Perguntei se ela queria contar a história e ela colocou o livro na

boca. Brinquei dizendo que que se ela comesse o livro as outras

crianças ficariam sem aquela história, foi quando então fechei o

livro e comecei a inventar histórias com a barriga dela, afinal uma

garota que come livros deve ter muitas histórias dentro de si, não

é mesmo? Ela começou a rir, e foi neste momento em que

comecei a sentir a interação dela comigo. Ficamos nos divertindo

até o momento em que seus avós chegaram, que foi quando ela

me pediu para parar.  Cintya Aguiar Nunes – AACD /SP 


