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A criança e a cidade: seu direito ao Brincar e à Arte
A Associação Brasileira de Brinquedotecas, ABBri, filiada à International Toy Library Association, ITLA, comemorou a Semana Internacional do Brincar junto ao Museu Brasileiro de Escultura, MuBE, pelo 4º ano consecutivo. Conta com apoio
de várias entidades voltadas ao Brincar, como a Rede Nacional Primeira Infância, RNPI, assim como a presença de museus
de grande reconhecimento público, como o Museu da Casa Brasileira, MCB e o Museu de Arte Contemporânea de São
Paulo, MAC. O evento deste ano enfocou a grande parceria entre o Brincar e a Arte na criação de situações que valorizam
a criatividade, assim como convoca pais, educadores e profissionais da saúde a tornarem o Brincar e a Arte presentes
no dia-a-dia das nossas crianças, inclusive pelo maior contato com os museus da cidade. O evento gratuito foi realizado no MuBE, dia 24 de maio de 2016. E contou com a
palestra do Valdir Cimino, na Mesa I sobre o tema “Brincar
e Arte: alicerces da saúde da criança”, o coordenador da Viva
apresentou “Perfil das Crianças Atendida no Hospital Menino Jesus”.

A IPA Brasil elaborou um folheto que
detalha de forma didática o artigo 17
do Marco Legal para a Primeira Infância.
O conteúdo que relaciona diretamente
com atuação da IPA de da Associação
Viva e Deixe Viver, tem o objetivo de
pautar diálogo da população para as
eleições municipais deste ano.

Curso de Contadores de História 2016:
A Arte de Contar Histórias no âmbito da Saúde e da Educação
Aconteceu em São Paulo,
a Vivência Terapêutica entre os dias 9 e 14 de maio,
esta que foi uma etapa
prática do Curso de Contadores de Histórias.Desta
vez de forma obrigatória,
com assinatura em lista de
presenças e intervalos com coffee entre as dinâmicas e simulações, o curso foi realizado na sede da Associação Viva e Deixe Viver.
As terapeutas Any e Antônia ditaram o ritmo comandando as dinâmicas e o procedimento para realização
da Vivência. Cada voluntário foram analisados separadamente pelas terapeutas.
Simulações de contações de histórias também aconteceram onde os futuros contadores se revezaram
entre as crianças e outros contadores de histórias.

Curso de Liderança e Multiplicação de Cabeças-de-Chave
No dia 21 de maio foi realizado o primeiro módulo do
Curso de Liderança e Multiplicação de Cabeça de Chave.
O evento foi realizado no auditório do Hospital Beneficência Portuguesa.
Valdir Cimino foi quem lecionou a disciplina “Gestão Participativa e Multiplicação da Rede Viva. Ao final, uma
Roda de Conversa foi realizada para
fechar esse o primeiro dia de curso.

Doações de brinquedos
da Mattel
A Associação Viva e Deixe Viver, ganhou
em maio, brinquedos doados pela Mattel. As doações são feitas por meio do
programa Rede do Brincar, idealizado
pela própria empresa, já os brinquedos
são doados anualmente desde 2012.

Encontro de Bem-Estar
No dia 23 de maio o Valdir Cimino participou do Encontro Bem-Estar que aconteceu no Centro de Convivência – Conviver
– em Embu das Artes. O tema do evento
foi “A melhor História é Aquela que se
Aprende Contando.

Sacola Literária
A sacola literária é uma oficina que elege novos conteúdos literários voltados aos contadores de histórias. Ministrada
para familiarizar os voluntários com novas obras e autores, promovendo assim um maior conhecimento literário e favorecendo um melhor desempenho
na arte de contar histórias.
A oficineira da Sacola Literária foi a
Vanessa Meriqui e para a entrega
dos aventais o Valdir Cimino foi à Limeira no dia 7 de maio em Limeira.

Entrega de Aventais
dos formandos
MAHLE Limeira 2015
A entrega dos aventais ocorreu no mesmo dia da
Sacola Literária, e após a formação de novos contadores de história. Essa entrega ratifica a participação
e formação dos novos voluntários que, com este,
poderão ter acesso aos hospitais parceiros para serem promotores de melhora na qualidade de vida
das crianças.
Assim como a Sacola Literária, este projeto foi comprado, através da Lei Rouanet, pela empresa Mahle,
visando promover a humanização na área da saúde
abrindo a possibilidade de funcionários e demais
pessoas das praças que seleciona possam fazer o
curso de contadores de histórias em hospitais.

Caravana de Contação de Histórias
A Caravana de Contação de Histórias, teve sua 2° edição da Caravana de Contação de Histórias no dia 18 de maio. O
Instituto Helena Florisbal apoiou o projeto que teve como tema “As histórias que saem dos Livros!”.
Ministrada por Fabio Lisboa, a Caravana reuniu cerca de 50 crianças além de seus familiares e os educadores na
instituição. O momento alegre, festivo e interativo com canções e histórias que destacarão as cores do continente foi
realizado na Casa Need em São Paulo.

Contação de Histórias IHF
O Instituto Helena Florisbal promove assistência social gratuita as suas entidades credenciadas, trazendo a melhora na
qualidade de vida de todos os seus assistidos.
No mês de maio iniciamos as visitações nas entidades beneficiadas pelo IHF, realizando um momento de contação de
histórias para as crianças atendidas pela instituição, com a contadora de histórias Marilia Tresca, no Doce Lar localizada
em Artur Alvim – Zona Leste de São Paulo.

Em cartilha do Instituto Helena Florisbal de Programa Sociocultural 2016, a
Associação Viva e Deixe Viver foi mencionada e lembrada por ser uma das primeiras parcerias do IHF.

Domingueira: Virada da História
Aconteceu no dia 22 de maio, a Virada da História que foi uma experiência de 6 horas de contação de histórias na sede
da Associação Viva e Deixe Viver, das 10h às 16h.
O intuito era, além de promover o trabalho da Associação, propiciar a aproximação da população à cultura da contação
de histórias através de um modelo de evento alternativo e que se enquadra muito bem ao ritmo da cidade de São Paulo.

Exposição do jogo
Eu Conto!
Entre os dias 25 de maio e 4 de junho
foi possível conferir uma exposição
com desenhos feitos pelas crianças e
adolescentes, atendidos no Instituto
de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Disponíveis no Hall do IPq, as artes foram inspirados em histórias criadas a partir
da aplicação do Jogo Eu Conto!, desenvolvido
pela Associação Viva e Deixe Viver.

Agenda do Centro de Comunicação e Histórias
William Skakespeare, um dos principais dramaturgos da história também é lembrado na Associação Viva e Deixe
Viver. O projeto “Shakespeare em 7 lições” é uma homenagem desenvolvida pelo Professor Martin Cezar Feijó, aos
400 anos pós falecimento do artista é um caminho de reflexões sobre suas principais obras.
• Dias e Temas:
1. Introdução a Shakespeare – 4 de julho;
2. Otelo e o ciúme como mal – 11 de julho;
3. Imagem da mulher – 18 de julho;
4. A questão do direito nas peças – 25 de julho;
5. Romeu e Julieta: O amor como subversão e tragédia – 1 de agosto;
6. Rei Lear, e A Tempestade – 8 de agosto;
7. Hamlet e a inteligência – 15 de agosto.

Associação recebe visitas
No dia 3 de maio, a Associação Viva e Deixe Viver recebeu
a visita de algumas pessoas vindas da Bahia. Das três visitantes, duas dessas visitas são da UCSal (Universidade
Católica de Salvador), Eliana Sales Brito, Pró-Reitora de
Extensão e Ação Comunitária (UCSal), sua irmã Eleusa
Sales Brito e Elaine Pedreira Rabinovich, Professora do
Programa de Pós-graduação Família na Sociedade Contemporânea (UCSal) foram recebidas pela Maria Inês de
Freitas, coordenadora administrativa-financeira da Viva
que apresentou para elas a Associação.
maria inês de Freitas, coordenadora do administrativo/
Financeiro da associação Viva e Deixe Viver, eleusa sales Brito
(irmã da eliana sales Brito (seC/Ba), elaine Pedreira rabinovich
(Professora do Programa de Pós-graduação Família na
sociedade Contemporânea (uCsal) e eliana sales Brito (Próreitora de extensão e ação Comunitária (uCsal).

Oficina 3: Paixão pela leitura
através da valorização do
conteúdo
O terceiro módulo do Ponto de Cultura ministrado por Valdir Cimino e Paulo Cavalheiro começou a ser realizado no final
de abril e se estendeu ao mês de maio. O projeto teve como objetivo oferecer técnicas sobre a cultura do brincar e de
contar histórias para todos os profissionais que trabalhem no desenvolvimento humano e na formação de crianças e adolescentes na saúde e educação.
A oficina promoveu a biblioterapia, que foi feita através
da leitura e prática interpretativa contemplando além das
histórias dessas histórias, os comentários que rendem a
ela, ou seja, uma leitura terapêutica. Funcionando para
autoconhecimento e em atividades para alívio em ambientes, essa prática é muito utilizada nos hospitais que
contaram com a presença da Viva.
Saiba quando e onde os eventos aconteceram:
• 27 de abril - guilherme alvaro 14h30 às 17h30

guilherme alVarO

• 10 de maio - Darcy Vargas 14h às 17h
• 13 de maio - santa Casa 13h às 14h30
• 13 de maio - iOT 14h às 16h
• 16 de maio - Cândido Fontoura 14h30 às 17h
• 20 de maio - iPQ 15h às 17h
• 30 de maio - aaCD 18h às 22h

iPQ

DarCy Vargas

iOT

CânDiDO FOnTOura

aaCD

Biblioteca da Viva
Oito fazedores de Histórias apoiaram a Viva durante este mês, o número agora se aproximou de 1200 livros
catalogados, tombados e prontos para etiquetação. Contar com uma própria Biblioteca antes mesmo de formar
novos voluntários é um sonho cada vez mais próximo da realidade para a Associação Viva e Deixe Viver.

INSTITUTO
Treinamento de novos voluntários – Homenagem ao Dr. Paulo Ivo Cortez
No dia 7 de maio foi realizada mais uma fase do treinamento dos novos voluntários 2016, na parte da manhã, 8 às 13
horas, na Universidade Estácio de Sá, campus Centro 1. A palestra foi realizada pelo Dr. Paulo Ivo Cortez, sobre
Humanização na Saúde – A festa do Sapo. O Dr. Paulo Ivo, é também membro do nosso Conselho Consultivo e está no
projeto desde a criação em janeiro de 2005.
A ocasião foi aproveitada para prestar homenagens ao doutor. Convidando três crianças que foram tratadas por ele para
participarem da Festa do Sapo. Compareceram também seus pais e parentes. Ricardo Simas, companheiro do Dr. Paulo
Ivo, organizou conosco a homenagem. No dia as crianças leram cartas de agradecimento ao Dr. Paulo Ivo.

Festa Literária
de Santa Teresa
O lançamento da Festa Literária de
Santa Teresa foi no dia 9 de maio,
coordenada pelo Centro Educacional
Anísio Teixeira, pela escritora Ninfa
Parreiras, Secretaria Municipal de
Cultura e Prefeitura Rio de Janeiro.
Foram homenageados o escritor
André Neves, o escritor Nei Lopes e
Ariano Suassuna.

Oficina do jogo “Eu Conto”
No dia 12 de maio, foi realizada a oficina do jogo “Eu Conto”, no evento Jornada da Indústria Criativa, organizado pela Universidade Estácio de Sá, no período de 14 às 18 horas. Com a Viva
presente em 3 campus – Rebouças com a oficineira Giovana Olivieri, no campus Niterói, com os
oficineiros Angela Madeira e José Rogério, e no campus Tom Jobim/Barra da Tijuca – com a oficineira Cristiane Furtado.

Palestra Sobre Humanização na Saúde
O dia 12 de maio também foi data da Palestra Sobre
Humanização na Saúde. Apresentada pela fundadora Regina
Porto, em comemoração ao dia da enfermagem no hospital
da UNIMED na Barra da Tijuca.

Roda de Conversa com Regina Porto
A Fundadora Regina Porto participou junto a Viva de uma roda
de conversa, na Festa Literária de Santa Teresa, sobre Leitura,
Literatura e Saúde no dia 14 de maio. Participaram da roda de
conversa também a escritora e pesquisa em Literatura Infantil
Nilma Lacerda e Maria Antonia Goulart, coordenadora do
Movimento Down e Movimento de Ação e Inovação Social. O
evento foi coordenado pela nossa contadora de histórias
Miriam Ribeiro, que trabalha com a escritora Ninfa Parreiras.

Poesia no Parque
A Viva participou da apresentação do grupo
Poesia no Parque, que é composto por vários de
nossos contadores de histórias. Eles se
apresentaram na parte da tarde do dia 14 de
maio, na Feira Literária de Santa Teresa. O
escritor apresentado foi Ariano Suassuna.

Biblioteca Meninos da Luz
No dia 18 de maio, foi reinaugurada a biblioteca do
Projeto Meninos de Luz, ação que conta com o
apoio da Universidade Estácio de Sá e presença da
Viva. A fazedora Giovana Olivieri contou histórias
para uma turma de crianças de 5 até 7 anos.

Treinamento para novos voluntários
O treinamento de novos voluntários aconteceu na Universidade Estácio de Sá, campus Centro 1 no dia 21 de maio.
Na primeira parte teve a apresentação da contadora de histórias Esmeralda Máximo e do percursionista Flávio Monteiro. Ele tem um projeto chamado
Casa do Tambor. A Esmeralda Máximo este ano está participando do
nosso treinamento para novos voluntários. Na segunda parte do dia
tivemos a oficina “Nem tudo é o que
parece”, baseada no livro Enganos.

Sarau do grupo
Conte Comigo
A Associação Viva e Deixe Viver participou
do Sarau do grupo Conte Comigo, na parte
da tarde do dia 21 de maio, em Botafogo.
O grupo é formado em sua maioria por
nossos contadores de histórias e fazedores
– Cecília Gopfert, Cristiane Furtado, José
Matos, Tania e Regina Clara.

VINCULADA BAHIA
No mês de maio as homenagens são destinadas às mulheres, as mães dos profissionais da saúde – enfermeiros e
assistentes sociais e assim um mês de comemorações. A Associação Viva e Deixe Viver participou do lançamento do
novo projeto de vida da contadora e voluntária, Ana Marisa Fasani Rego, História para Valer – Contado e Encantando,
que foi convidada para contar histórias nos Encontros da Cultura, que acontece uma vez por mês, com temas variados,
no espaço de um shopping de Salvador, evento que tem como responsável professor Victoriano Garrido, que traz muitos
convidados para trocar ideias, sobre determinado tema.
Foi vivenciada a experiência de contar histórias na praça. Para comemorar um ano de
Livres Livros, idealizado por Raíssa Martins, no dia 21 de maio, participando do Piquinique
Literário. Experiência divertida e mais uma prática diferenciada, para compartilharmos.
A oficina “Processo de
Morrer – Lidar com as
perdas” aconteceu no
dia 31 de maio, onde foi
refletido a finitude, com
foco em casos na Pediatria, com a psicóloga Fernanda Brain. Concluiu-se
que o fundamental da
existência reside no
Amor, bem maior e fim
último de todo caminhar
humano.

VIVA E DEIXE VIVER - BAHIA

VINCULADA BRASÍLIA
O curso de contadores de histórias da Associação Viva e
Deixe Viver que começou em
março, teve seu recorde de inscritos, foram 88. Durante o mês
de março, o curso seguiu as palestras e treinamentos teóricos,
para que entre os meses seguintes seja realizada as aulas
práticas.
Apesar das dificuldades de alguns alunos que não conseguem comparecer todos os dias ao curso resultando em desistências, os interessados em se tornarem contadores
seguem aprendendo sobre o curso, como foi repercutida entre eles a leitura do livro da Viva que foi publicado pelo
Valdir em 2013.
Com a participação em palestras e sarau, além do tempo de convivência, os alunos começam a se soltar, inclusive
levando livros para indicações e a surpresa ficou por conta de quem levou obras de própria autoria.
Por levar em conta que os futuros contadores já têm um certo tempo de convivência, as fotos para o crachá já foram
tiradas, em breve, a Associação Viva e Deixe Viver contará com novos contadores.

Veja O CrOnOgrama Das ações
Que já aCOnTeCeram:
• 19 de março
Abertura: “Princípios e Diretrizes da Associação Viva e Deixe Viver” com Adriana Dias
Apresentação da Associação Viva e Deixe
Viver e do processo de treinamento.
• 2 de abril
Disciplina: Voluntariado e Transformação
Social com Adriana Dias
Perfil do voluntário no Brasil, dicas de como fazer a sua escolha, as diversas oportunidades e causas. Lei do Voluntariado
no Brasil. A responsabilidade e o compromisso com a escolha do trabalho voluntário.
Disciplina: “Planejamento Pessoal e Administração no Tempo do Era uma vez...” com Adriana Dias.
Propõe aos participantes uma visão sobre as diferentes atividades do seu dia-a-dia, proporcionando uma reflexão
sobre a inserção da ação voluntária na magia do “Era uma vez, do Brincar e como elas transformam as vidas de pais e
crianças.
• 9 de abril
Disciplinas: 1h30 “Formação de Leitores e o Valor de Registro no Diário do Contador” com Adriana Dias
01h30 “Viva e Deixe Viver – Histórias de quem Conta Histórias” com Leda dal Magro e Antonio Carlos Muniz e Maria
Marquis
Apresentar aos participantes as principais técnicas de contação de Histórias, recursos e os benefícios da leitura,
baseada no prazer, na identificação, no interesse e na liberdade de interpretação.
• 16 de abril
Disciplina: “A ética do Contador e o Uso do Avental da Viva” com Maria Marquis
Ouvir as diversas especificidades dos hospitais parceiros da Associação, abordando a importância do voluntário conhecer
a demanda para sua atuação e a importância do preenchimento do diário do contador. O uso do avental aborda a importância de uma atitude positiva nas diferentes situações do cotidiano, em especial, na atuação voluntária.
Disciplina: “Ambientação Hospitalar/O mundo da Saúde” com Dra. Mércia Lira
Abordar a realidade hospitalar, os cuidados necessários com a higiene e com as sinalizações, o respeito pela dieta do
paciente, equipe multidisciplinar e normas do hospital.
• 30 de abril
Disciplina: “Processo de Morrer / Lidar com as Perdas” com Adriana Dias.
Fala sobre o paciente paliativo e sua família, o conforto físico, social e espiritual, além do processo de luto.
• 7 a 14 de maio
Disciplina: Vivência Terapêutica (escolher apenas um dia com Adriana Dias
Oportunidade de expressar os conteúdos assimilados no Curso de Formação 2016. Dinâmica que propõe a reflexão
sobre questões emocionais que surgem durante a atuação junto às crianças e aos adolescentes nos hospitais.
• 21 de maio
Disciplina: O Brincar e a Narração de Histórias e o Desenvolvimento Infantil com Adriana Dias
Utilizar o brincar educativo como uma alternativa para enfrentamento da condição de hospitalização, favorecendo a
continuidade do desenvolvimento integral da criança.

VINCULADA MARÍLIA
O Processo de Morrer e Lidar com Perdas
O tema forte sobre a morte, é abordado pelo fazedor da Viva, o dr. Alberto Silva na filial de Marília pela quinta vez conseutiva, no dia 13 de maio A importância segundo ele, é para contadores e fazedores de histórias que lidam com
situações perdas em certa constância.
O médico pneumologista de Itu (SP), acredita que o paciente precisa de duas coisas quando se encontram em situação
de doença terminal. A primeira coisa que devemos fazer é nunca os deixar a sós, dê atenção a eles, essas são suas
últimas oportunidades de se sentirem vivos. A segunda ação que
se deve tomar é contar a verdade
para eles, mas de forma sensata,
não tirando os últimos fios de esperança do paciente.
O doutor acredita por sua experiência que muitos pacientes
acham que querer saber cada detalhe de sua situação, mas que
quando sabem, isso torna um
agravante no quadro por questões
psicológicas. A estrutura para que
isso aconteça deve contar com o
cuidador, familiares, e o próprio paciente para que a situação seja gerenciada quando se trata de casos terminais. O programa Cotidiano da TV Sol elaborou uma reportagem que explica com imagens e falas do dr. Alberto. Veja o vídeo: :
https://www.youtube.com/watch?v=ssJ38P6LA5c

VINCULADA PORTO ALEGRE
Por lígia gomes Carneiro, jornalista
Com você se sentiria se fosse
recepcionado por personagens
do reino do Era uma Vez ao chegar a uma palestra? Provavelmente iria sorrir, como fizeram,
no dia 21 de maio, os participantes do novo grupo de formação de voluntários de Porto
Alegre, ao chegar ao Auditório
do Colégio Americano. A sua
jornada rumo ao voluntariado
na Viva começou com os personagens da história “A casa
que o lobo fez” que os recebiam
com um sonoro e irresistível
“Bom dia! ” na entrada do prédio.
A primeira etapa da formação
contou com 62 participantes,
que iniciaram o dia assistindo a
história dos personagens que
os haviam recepcionado. Seguiu-se uma dinâmica proposta
pela coordenadora Idione Rosa,
em que todos se apresentaram
e compartilharam suas motivações para buscar o trabalho voluntário; e um vídeo de Valdir
Cimino que lhes deu as boasvindas ao Viva.
O ponto alto do encontro foi a
palestra do escritor Gabriel Perissé, que falou sobre os “Fundamentos Filosóficos do Voluntariado
Contemporâneo”.
Misturando filosofia com histórias de vida e “causos”, Perissé
fez os participantes refletirem
sobre o que é ser voluntário e
o que leva cada indivíduo a fazer essa escolha; discorreu sobre a influência do voluntariado
no conjunto da sociedade e
mostrou como o voluntariado
é, também, uma ferramenta de
educação dos mais jovens para
uma visão inclusiva.

Feira conscientiza jovens sobre trabalho voluntário
Por lígia gomes Carneiro, jornalista
Mostrar o que fazem as ONGS e oferecer, aos que querem fazer trabalho voluntário, a oportunidade de escolherem
entre as muitas alternativas existentes. Esse foi o propósito da Primeira Feira de Conscientização Voluntária, realizada
pelos alunos do curso técnico de administração do Senac Zona Norte no Senac Comunidade Zona Norte.
Elisandro Flores Gomes Júnior, um dos alunos coordenadores do
projeto, explica que a ideia surgiu na disciplina de Recepção – Módulo
1, quando os estudantes pensaram que seria importante mostrar,
para os jovens, quantas alternativas há para o trabalho voluntário.
A Viva esteve presente no evento, divulgando nossa contação de
histórias. Participaram quatorze ONGs, e mais de cem jovens visitaram a feira e puderam conhecer a alegria de ser voluntário.

PARCEIROS - PORTO ALEGRE

Nos Hospitais
Já faz mais de 20 anos que o voluntariado faz parte do Hospital Mandaqui, mas sem lembrar precisamente
quanto tempo que a Associação Viva e Deixe Viver é presente no local, a presidente da Associação dos
Voluntários no Mandaqui, a voluntária Edilma está a 12 anos na função.
Segundo ela, “o hospital lida muito bem com os funcionários, afinal, atendendo pelo sistema SUS
(Sistema Único de Saúde) os contadores são a diversão, a distração e companhia de crianças que muitas
vezes estão sem acompanhantes”, comenta Edilma.

Mini Histórias
Por: monik Florian, fazedora da Viva
Quem nunca se questionou quando usar um hífen? Ou quando usar o porque, ou o
porquê, ou o por que ou ainda o por quê? Tenho certeza de que muitos de vocês,
assim como eu, se depararam com aquelas dúvidas que a Língua Portuguesa nos traz.
Mas ela também nos dá a possibilidade de expressar tanta coisa seja falando, escrevendo.... Então no dia 10, lembremos do dia que é dedicado à Língua Portuguesa. E
que tal ler ou escrever alguma coisa neste dia?

Viva Voz
Contar, ler, ouvir e conversar. Às vezes arriscamos até
uma cantoria. E aquele guri com a cara fechada que
disse estar triste porque queria ir para casa, sorriu. Se
existe felicidade maior, ainda não conheci. Sou grata
por poder fazer isso.
Nathália Ely da Silveira
Hospital da Criança Santo Antônio

Perfil do Voluntário
A contadora Suzana de Oliveira Figueiredo, já nem lembra mais de
quanto tempo faz desde que se inscreveu para o Curso dos Contadores de Histórias. Do curso que durou um ano, lembra apenas que
a era preciso comparecer três vezes por semana.
Após o longo tempo para ser preparada técnica e psicologicamente
para atuar, era realizado um tipo de estágio durante um mês, de
forma que ninguém virasse contador de forma despreparada. “Comecei a contar histórias no Hospital Cotoxó, acho que esse hospital
hoje está fechado”, lembra Suzana, beirando a emoção.
A contadora só leva histórias para as crianças, livros que já leu, para
passar de forma mais completa, e consiga interpretar os acontecimentos. Suzana se diverte ao falar dos livros da editora Brinque
Book, “pergunto para as crianças se elas conhecem a história dos
Três Porquinhos e o Lobo Mau, então digo que vou inverter as coisas,
vou contar a história dos Três Lobinhos e o Porco Mau”, conta ela, contendo risos ao falar.
A emoção prevalece na voz da contadora quando ela lembra de Dudu, uma criança que entre outros problemas, era cadeirante, se empolgava ao ver os contadores e contagiava todos que o cercavam, “enquanto eu contava a história, ele
fazia a sonoplastia e todas as outras crianças entravam na brincadeira”, lembra Suzana.
Suzana de Oliveira ainda resume sua experiência como gratificante, pois quando conhece crianças como Dudu, e outras
que pedem para ficarem em seus quartos para que conte mais histórias, ela percebe o quanto tudo valeu a pena.

Livro do mês
Os irmãos Sabugo, Salsicha e Lingüicinha voltam a protagonizar uma série de aventuras, agora inspirados num romance
de capa e espada. No livro anterior, Os três porquinhos pobres, eles abandonaram o chiqueiro onde moravam e
terminaram abrigando-se na casa da Menina do Chapeuzinho Verde. Agora, eles decidem fugir mais uma vez, para
escapar de ir pro forno na noite de Natal.
Durante a fuga, encontram um livro pela estrada. Era um romance: Os três mosqueteiros, de Alexandre Dumas. Eles
pensam em vendê-lo, mas decidem conferir a história. Sabugo, o porquinho mais velho, lê para os irmãos a história de
Athos, Porthos e Aramis. No romance, os três mosqueteiros desafiavam os homens da realeza francesa, combatendo
em nome da justiça ao lado de um amigo inseparável chamado D'Artagnan.
Os porquinhos ficam fascinados pela história e decidem ser, também eles, mosqueteiros. Ao seguir caminho, os irmãos
conhecem a Vaca Fria e seu compadre Gato-Pingado. Sabugo, Salsicha e
Lingüicinha convidam o Gato-Pingado para o bando, na vaga de D'Artagnan.
Dali em diante, os quatro saem pelo mundo, encontram o Elefante Basílio
(protagonista de “As aventuras do Elefante Basílio”, do próprio Erico Verissimo), enfrentam um hipopótamo mal-encarado e desafiam um grupo de
bandidos formado pela girafa, pelo rinoceronte e pela hiena - tudo para
salvar a Princesa Gata Fulva, raptada pelos bandidos e levada para a Cidade
Errada.
Assim como em “Os três porquinhos pobres”, Erico Verissimo brinca com
histórias consagradas, com clássicos da literatura mundial e com a própria
obra de literatura infantil. As ilustrações de Eva Furnari acompanham as
inúmeras peripécias dos personagens e imprimem às histórias um visual
colorido e bem-humorado, tornando as aventuras dos porquinhos pobres
ainda mais cativantes.

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!
Editor Daniel Consani |Redatores Mônica Miliatti e Guto de Sousa | Coordenação de Conteúdo Nathalie Bizzocchi e
Ligia Gomes Carneiro (Núcleo de Comunicação de Porto Alegre) | Ilustrações Paulo Zilberman | Projeto Gráfico Herbert
Allucci Presidente Valdir Cimino | Diretora de Marketing Denise Monteiro | Diretores Administrativos Antonio Alfredo
da Silva e Ivo Galli Diretora de Desenvolvimento Humano e Centro de Comunicação e Histórias Ana Paula Piccarone

PARCEIRO SOCIAL - MARília

PARCEIROS - RIO DE JANEIRO

PARCEIROS - SÃO PAULO

