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SÃO PAULO
Entrevista na Rádio Estadão
Muita gente não tem ideia de como é viver em um hospital. E essa é a condição
de muitas crianças, que são privadas do convívio social por ocasião de doenças.
O drama, também alcança os pais, que muitas vezes precisam deixar até seus
trabalhos para acompanhar o filho nas instituições de saúde.
Para alertar sobre a saúde de pessoas que, nasceram e nunca ultrapassaram os
muros de um hospital, o programa Mentalistas, da Rádio Estadão (SP), convidou
o coordenador da ala Psiquiátrica do Hospital Dom Pedro, Ambrósio Brandão,
e Antonio Alfredo Silva, o Tony, voluntário da Viva e Deixa Viver, que promove contação de histórias para pacientes da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
No programa, os profissionais esclareceram à apresentadora Camila Tuchlinski dúvidas sobre o papel da equipe médica,
da família e também do trabalho desenvolvido dentro de hospitais, para trazer luz à rotina, muitas vezes dolorosa de pacientes e seus pais.
Para ouvir,
O programa foi veiculado nos dias 26 e 27 de novembro e
reprisado no dia 29, mas pode ser ouvido na íntegra:

C L IC K AQUI

Última reunião de Cabeça de Chave
Aconteceu no dia 19 de novembro, na Sede da Associação Viva e Deixe Viver, a última reunião de Cabeças de Chaves,
onde foram abordados tópicos referentes às ações desenvolvidas durante o ano de 2016 e também para a colocações
de novos tópicos para o próximo ano.
Após a reunião, houve encerramento com música, para uma confraternização entre os presentes.

Última reunião de Cabeça de Chave
Aconteceu no dia 19 de novembro, na Sede da Associação Viva e Deixe Viver, a última reunião de Cabeças de Chaves,
onde foram abordados tópicos referentes às ações desenvolvidas durante o ano de 2016 e também para a colocações
de novos tópicos para o próximo ano.
Após a reunião, houve encerramento com música, para uma confraternização entre os presentes.

Projeto “História ConVida”
O projeto História ConVida foi iniciado no mês de novembro, onde foram realizadas
apresentações de contação de histórias, baseadas em livros infanto-juvenis de
grande importância na literatura nacional. A ideia foi promover e valorizar autores
brasileiros consagrados, estimulando a arte de contar histórias e a leitura em
escolas públicas de São Paulo.
As atividades aconteceram nos dias 3 e 4 de novembro e entre os dias 8 a 11 do
mesmo mês nas escolas EMEF Virgílio de Mello Franco; EMEF Professor Theodomiro
Monteiro e EMEF Euclides Custódio da Silveira, todas em São Paulo.
Em cada dia os oficineiros da Viva fizeram uma apresentação de contação de histórias. Após cada apresentação foi realizada uma oficina para as crianças expectadoras.
Para que as crianças possam interagir com a história de forma mais completa posteriormente, cada escola recebeu
volumes do livro que foi apresentado durante o projeto e também exemplares do jogo Eu Conto!.
Ao todo, foram impactadas cerca de 600 crianças, sendo 200 em cada unidade escolar.

Feira Sabor Nacional
No dia 05 de novembro aconteceu a 2ª edição da Feira Sabor Nacional, uma feira de pequenos e médios produtores de
alimentos, fornecedores de empórios, mercearias, chefs,
restaurantes e consumidores apreciadores da boa mesa.
A Associação Viva e Deixe Viver participou do evento com
o “Piquenique de Histórias”, momento em que os contadores de histórias da Viva reuniram crianças e seus pais para
uma tarde de histórias.

Projeto “Dodói – Capacitar para humanizar” –
Oficina do Jogo Eu Conto! – 3º Encontro
No dia 4 de novembro aconteceu o terceiro encontro do Projeto Dodói, uma parceria entre a Associação Brasileira de
Linfoma e Leucemia (ABRALE), o Instituto Maurício de Sousa e a
Associação Viva e Deixe Viver. O evento aconteceu no Hotel Mercure, em São Paulo.
A psicóloga Sandra Assis ministrou aos participantes a oficina do
jogo Eu Conto! com a edição da Turma da Mônica.

VINCULADA BAHIA
Parabéns aos voluntários!
O ano está terminando e a Vinculada da Viva na Bahia já está em ritmo de festa, contudo, não deixou de lado o
treinamento dos novos contadores do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). Parabenizamos Carmen Esquivel e Paloma
Correia, que veem fazendo a diferença para a Associação.
Na Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), o agradecimento especial vai para a contadora Ana Cristina, que já pertence à
família Viva Bahia e nesse mês iniciou o treinamento na instituição.
No Hospital São Rafael (HSR), as reivindicações da Viva quanto ao estacionamento no local, pela distância e difícil acesso,
foram solucionadas e com isso a voluntária Sueli Lima agora faz parte da equipe. O treinamento está acontecendo e a
Associação conta com o apoio da Dona Elza e Soraia, que veem assistindo a nova voluntária, Márcia Negrão, a qual já é
uma grande colaboradora que agrega valor à equipe.
A contadora de histórias Marcele Alves, tem se destacado nos projetos de contação nas escolas e por isso a Viva Bahia
também gostaria de dedicar um agradecimento especial.
Para o próximo ano, os projetos continuam e os esforços para trazer novos voluntários serão mantidos para que, em
2017, novos membros somem à
Vinculada Viva Bahia.

Viva Bahia em ação
No dia 4 de novembro, a Viva Bahia participou do III Encontro dos Cantadores, prestigiando o colaborador Maviael
Mello. O evento contou também com a participação de Sálua Chéquer, que colabora com a Associação com seus conhecimentos.
Dia 6, por meio do convite da 35ª Feira da Paróquia da Vitória, a Viva Bahia foi convidada a participar do primeiro espaço
criado para contação de histórias nesse evento. As voluntárias Helenita Magalhães e Valéria Amorim fizeram sucesso,
juntamente com Mabel Velloso, a convidada de honra.
A Viva Bahia foi convidada para apresentar a experiência da Associação no II Encontro Baiano sobre Atendimento
Hospitalar e Domiciliar. O evento, aconteceu no dia 11 de novembro e abriu portas para um potencial convênio com o
Hospital Naval. Na ocasião estiveram presentes, Viviane Conceição, assistente Social do Hospital
São Rafael (HSR) e os Terapeutas do Riso.
O Livres Livros inaugurou mais um espaço no Parque da Cidade, no dia 26 de novembro. A Viva
Bahia, como não poderia deixar de ser, esteve presente e parabeniza a colaboradora e parceira
Raíssa Martins por mais essa iniciativa.

VIVA E DEIXE VIVER - BAHIA

VINCULADA BRASÍLIA
Visita ao home-care da paciente
Em novembro, as voluntárias Maria e Kíusa visitaram uma paciente, com autorização da Coordenadora Adriana Dias e
da Cabeça-de-chave Priscila Branco, que ficou 3 anos seguidos na ala B de um hospital de Brasília.
Ela foi para casa com o home-care e as voluntárias afirmam que foi uma visita maravilhosa. “Ela abriu os olhos quando
ouviu nossa voz e com isso a saturação a frequência cárdica aumentaram”, relatam as contadoras.
Para a visita, Kíusa escreveu uma linda história para a paciente e levou uma caixinha de músicas clássicas, a qual a
voluntária havia apresentado à criança enquanto ainda estava no hospital. "A atitude da Kíusa fez a mim e a mãe da
paciente chorarmos de emoção", relatou Maria, que completou: “Amo fazer parte desse grupo maravilhoso com pessoas
com esses corações gigantes”.

Desenho para o voluntário
Apesar do grande número de mulheres que fazem parte do grupo de voluntários
da vinculada da Viva e Deixe Viver em Brasília, os homens (que são minoria) é
quem fazem mais sucesso entre os pacientes! Prova disso é que no mês de
novembro, o voluntário Roberto Pontual, atuando desde agosto de 2016 no
Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) ganhou um lindo desenho de um
paciente com apenas 9 anos que adora desenhar. Caderno é companhia de
todas as horas.
Desenho feito para o
voluntário Roberto

Fórum de Humanização – Edição Brasília
No dia 25 de novembro foi realizado o fórum de humanização – Edição Brasília,
que foi um sucesso. O tema “Educação, Saúde, Voluntariado e Cultura” deixou
muita gente curiosa e com vontade de participar das palestras.
O evento aconteceu no auditório do Hospital Materno Infantil de Brasília
(HMIB), com um grande apoio da Faculdade e do Curso Técnico LS, onde os alunos participaram ativamente, com
perguntas, comentários, sugestões e muitos se interessaram pelos trabalhos voluntários que foram apresentados nas
palestras sobre as práticas humanizadas. Houve ainda o apoio do Instituto Sabin.
O presidente da Associação Viva e Deixe Viver, Valdir Cimino, esteve presente, para abrilhantar ainda mais o evento, com
uma apresentação que deixou muita gente admirada com os resultados do trabalho de contação de histórias, de
incentivo à leitura e ao brincar.
“Não temos como agradecer um por um por cada ajuda que recebemos. Mas gostaria muito de deixar nossa mensagem
de gratidão aos voluntários contadores, fazedores, empresas parceiras, patrocinadores, palestrantes e participantes do
evento”, falou Isadora Freire, uma
das coordenadoras da vinculada
da Associação Viva e Deixe Viver
de Brasília.

VINCULADA FORTALEZA
Fórum de Humanização
Aconteceu no dia 10 de novembro, gratuitamente, na Universidade Federal do Ceará (UFC) o Fórum de Humanização
em Fortaleza (CE), com os temas “Saúde, Educação, Cultura e Voluntariado”.
Organizado pelos coordenadores da Viva Fortaleza, Camila Barbosa e Ronaldo Teles, com o apoio do núcleo COSMOS
(Centro de Orientação Sobre a Morte e O Ser) do departamento de psicologia da UFC, o evento contou com a presença
do presidente do Instituto Primeira Infância (Iprede), Dr. Sulivan Mota,
e com o membro da Viva de São Paulo, Tony Silva.
Ao final do evento foram entregues os aventais das oito novas voluntárias da Associação em Fortaleza, que concluíram o curso de formação
chamado “A Arte de Contar Histórias no Âmbito da Saúde e da Educação”. Foi um momento muito enriquecedor e emocionante!

VINCULADA PORTO ALEGRE
Viva na Feira do Livro: contar e criar histórias
O que a Feira do Livro de Porto Alegre tem de especial, além de ser a maior e mais antiga do
país? Tem o engajamento dos contadores de histórias da Viva, que ocuparam o estande da
Caixa Econômica Federal com seus livros e histórias, e a alegria das centenas de crianças que
participaram das sessões de contação.
A parceria com a Caixa já está em seu segundo ano, com belos resultados. Foram 17 dias de
engajamento e alegria, com muitas histórias lidas e inventadas. Participaram cerca de 30
contadores.
As sessões de contação na Feira do Livro eram realizadas durante a tarde. Na parte da manhã, em nove dias intercalados,
uma equipe visitou instituições para levar a contação de histórias e para a confecção de “livros pessoais” para as crianças.
Foram visitados o Hospital da Criança Santo Antonio,
o Educandário São João Batista, o centro de Integração
da Criança Especial (Kinder) e a Associação Assistente
da Criança Deficiente (AACD).

O tema do estande da Caixa neste ano foi “A história é sua”, incentivando a criatividade dos participantes. Além de ouvir
histórias nas sessões de contação da Viva, as crianças criaram histórias com o jogo “Eu conto!” e com o grande painel
magnético, coberto de imãs com palavras que cobriam todo o estande. Fora dos horários de contação, os visitantes
podiam confeccionar “livros pessoais”, com sua foto na capa e uma história que eles próprios criavam.
A Feira do Livro de Porto Alegre chegou em 2016 à sua 62ª edição, e foi realizada de 28 de outubro a 15 de novembro.
A Feira acontece anualmente no centro da capital gaúcha, e atrai um público que supera os 1,5 milhão de visitantes.

PARCEIROS - PORTO ALEGRE

VINCULADA RECIFE
Crianças da AACD visitam exposição
No dia 8 de novembro as voluntárias da Viva Recife Bel, Josete e Vera Almeida, acompanharam 17 crianças, pacientes
Associação Assistente da Criança Deficiente (AACD) e seus familiares à exposição Mundo Jurássico, em cartaz no Shopping
Rio Mar. O passeio teve o patrocínio da Itamaracá Transportes e o apoio da equipe da Viva e Deixe Viver. Foi uma manhã
bem diferente, com muita emoção, diversão e histórias para contar dessa aventura
inesquecível.

Semana Literária
A Viva Recife marcou presença na Semana Literária do Colégio Anglo Líder, dia 22 de novembro, levando a contação de
histórias para cerca de 100 crianças, estudantes de educação infantil e do ensino fundamental.
O evento teve como objetivo estimular as crianças para vivenciarem o universo dos desenhos,
leituras e escritas.

INSTITUTO

Dia 1 de novembro vários contadores
de histórias do instituto Rio de Histórias, junto com o escritor e contador, Francisco Gregório, participaram
da Roda de Histórias do grupo Casa
do Tijolo, de Maria Eugênia Arruda.

Dia 4 de novembro, a fundadora do Instituto Rio de Histórias, Regina Porto, realizou uma palestra no Seminário de Biblioterapia, em parceria com a Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (UNIRIO). Na palestra teve a participação dos
contadores de histórias José Matos e Cecília Gopfert, contando
suas experiências, além da biblioterapeuta Cristiana Seixas. Estiveram também presentes no evento os escritores Márcio Vassalo, Andrea Viviane
Taubman, Sandra Ronca, entre outros.

Já no dia 18 de novembro, a contadora
de histórias Karina Queiróz lançou o
livro infantil a Luneta Mágica no
Reino da Escuridão.

Dia 22 foi realizada a Festa Parque
dos Valores, para 80 meninas, de 2 até
12 anos, do Lar Anália Franco.

No dia 25 de novembro, a Semana de
Conciliação,
realizada pelo Tribunal do Júri da Justiça Federal,
no Rio de Janeiro, teve a presença de
contadores
de histórias do Instituto Rio de Histórias,
que contaram histórias no evento.

No dia 27 aconteceu a Festa de
Final de Ano para todos os
voluntários do Instituto
Rio de Histórias.

Para fechar o mês, dia 30 foi realizada
palestra para os funcionários da Justiça
Federal que estão em processo de
aposentadoria. Cecília Gopfert também
participou do evento, contando sua
trajetória até se tornar uma
contadora de histórias.

No mês de novembro foi divulgada
a abertura de inscrição para que
interessados possam vir a ser
voluntários do Instituto Rio
de Histórias em 2017.

Mini Histórias
Por: Monik Florian, fazedora da Viva
“Em um mês tão corrido como dezembro, é bom lembrarmos de três datas
importantes: no dia 5 temos o Dia Internacional do Voluntário, trabalho tão
importante de quem dedica seu tempo, uma parte da sua vida, para ajudar o
outro. Quem é voluntário sabe que quem é ajudado, muitas vezes, é ele próprio. E seguindo esta linha de ajudar o próximo, no dia 25 temos o Natal. Independentemente da religião, é uma data para lembramos que não estamos
só no mundo, e que o outro não é tão diferente da gente. E no dia 31, no Ano
Novo, que realmente possamos ter projetos e propósitos que farão bem para
nós e para os que estão à nossa volta. Que o próximo ano seja um pouco
mais humano, mais solidário... se cada um fizer sua parte, com certeza será.”

Perfil do Voluntário
Karina Uchôa nasceu e cresceu em Bauru, no Interior de do Estado de
São Paulo, em uma família que guardava todos os saquinhos de leite
para entregar no Hospital do Fogo Selvagem. Na época, os recicláveis
eram usados para forrar as camas dos pacientes. “Por vezes os abríamos e costurávamos para fazer o forro e para isso ganhei minha primeira máquina de costura aos nove anos”.
Esse foi seu primeiro contato com o voluntariado, que não parou por
aí. “Recolhíamos para o Albergue noturno da cidade, jornais e garrafas.
E vez por outra, os mais jovens faziam plantão na madrugada para
ajudar na lida”, conta.
Os amigos dos seus pais, a quem Karina conta chamar carinhosamente
de tios, e também seus filhos, agindo da mesma forma, fundaram
uma Creche onde todos trabalhávam pelo crescimento, em ações diretas, em eventos ou mesmo produzindo o ano todo artesanato para
ser vendido e virar renda para tais instituições. “Minha sogra e sua família, amigos desde sempre dos meus pais, criaram uma Associação
de Combate ao Câncer, há mais de quarenta anos e o trabalho segue
geração após geração”, relata Karina.
Quando a voluntária mudou-se para São Paulo, no final da década de
70, conta que praticou algumas atividades voluntárias, entre os estudos
universitários e o trabalho, mas que fortaleceu essa atuação na metade
da década de 80, quando conheceu um trabalho com o terceiro setor, voltado à ocupação e geração de renda no
semiárido do Nordeste Brasileiro. Sempre em pequenas comunidades, com escassos recursos e possibilidades outras.
“Cada ação profissional me permitia outras tantas voluntárias. E assim tem sido até hoje em quase todos os Estado do
Brasil, em países da América Latina e outros”, enfatiza Karina.
“Tornei-me cronista com tanta história vivida. Histórias estas que adoro contar, conversar.
Conheci a Viva, muitos anos atrás por uma advogada que trabalhava lá, a Roberta Bálsamo, mas fui levada pela tia da
minha sócia, a Eleonora, anos mais tarde”, relembra. “Entendi o trabalho da Associação e sua seriedade. Apaixonei-me
por contar histórias nos hospitais, embora nunca houvesse pensado nisso”, completa Karina, que enfatiza que, a cada
novo dia, tem uma experiência única e enriquecedora com o voluntariado.
A voluntária é extremamente feliz com a forma como as pessoas reagem ao seu trabalho. “Um olhar desinteressado que
se ilumina ao fim da história. Tantos familiares de olhos marejados. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que me
procuram para pedir uma atenção especial; que preferem aguardar o fim da história com um sorriso nos lábios para só
então iniciar seu trabalho”, argumenta.
“Até um não (pouquíssimas vezes) de um pequeno paciente é importante, pois sei que dei a ele o direito de exercer sua
escolha. É uma benção poder ser voluntária e poder contar história”, finaliza, agradecida, a voluntária.

Viva Voz
“Contei história para muitas crianças, algumas delas bem
desanimadas no início. A Giovana não queria ouvir histórias, mas
depois se divertiu com as que eu contava para a criança do outro
leito. O curioso é que, quando eu percebia sua curiosidade e a
olhava, ela ficava séria. Foi muito bom! Sai de lá rindo sozinha.”
Maria de Fátima Tavares Pereira
Hospital Materno Infantil de Brasília

Nas Empresas
Nesse último Historiar do ano, a Associação Viva e Deixe Viver gostaria de agradecer cada uma das empresas que
abriram as portas para nossos voluntários, fazedores e contadores. Foram muitas oportunidades incríveis de disseminar
esse nosso trabalho, que há quase 20 anos leva melhorias na qualidade de vida para crianças hospitalizadas por meio de
histórias e brincadeiras.
A parceria e aporte de cada uma das empresas que estão juntas nessa nossa jornada é de extrema importância para
continuidade do nosso trabalho voluntário e contamos que, em 2017, nossas parcerias cresçam cada vez mais e que
mais e mais as pessoas sejam tocadas pela graça de tornarem-se fazedores da Viva.

Nosso MUITO OBRIGADO a cada membro dessa história de sucesso.

Nos Hospitais
A Associação Viva e Deixe Viver não existiria, não fosse a colaboração e confiança dos nossos parceiros, em especial as
Instituições de saúde, que há quase 20 anos possibilitam nosso trabalho com crianças hospitalizadas e seus familiares.
Graças à cada uma das instituições parceiras, conseguimos tirar de centenas de crianças sorrisos e colaborar com a
melhora da saúde e da qualidade de vida desses pequenos.
Agradecemos à cada médico e enfermeiro que nos apoiou em nosso trabalho e também àqueles que se dispuseram a
conhecer nosso trabalho, para também disseminá-lo. É incrivelmente satisfatório tê-los como parceiros e esperamos,
em 2017, ampliar e fortalecer essas parcerias, para que ainda mais crianças possam ser impactadas com as maravilhas
da contação de histórias e brincadeiras construtivas.

Livro do mês
Alguém é capaz de dizer como surgiu o abraço, a piada, o futebol ou o assobio?
Com estrofes rimadas, linguagem coloquial, gírias e graus variados de uma
poesia, por vezes meio sem sentido, o livro “É tudo invenção” dá conta de
muitas invencionices gostosas do nosso dia-a-dia, mostrando que nada nasce
como um passe de mágica, e sim é fruto da imaginação.
Para acompanhar os poemas e completar a brincadeira, as ilustrações de Luiz
Maia, muito bem boladas, são um entretenimento à parte. Supercoloridas,
apresentam mil situações, personagens e detalhes, como se uma ideia engendrasse a outra numa colcha de retalhos sem fim.
É Tudo Inveção
Autor: Ricardo Silvestrin
Editora: Ática
R$: 45,50

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.
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