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Bloquinho do bem
O Diário do Contador, o diário eletrônico dos voluntários, é muito importante para o desenvolvimento do trabalho da

Associação Viva e Deixe Viver, mas muitos voluntários não conseguem fazer as anotações com tanta frequência. 

Na vinculada de Porto Alegre, uma voluntária desenvolveu um método para quem não tem tempo de preencher o

Diário do Contador com frequência. É de responsabilidade dos voluntários relatar suas atividades depois do ato de con-

tação, com informações simples: data, idade da criança, como a criança estava antes e depois da contação.

Para facilitar a criação desse diário no dia a dia, a voluntária Dulce criou uma espécie de “bloquinho” para os contadores

do HCSA (Hospital da Criança Santo Antonio). Assim, toda semana é disponibilizada uma caixa para que os voluntários

depositem os formulários de horário de voluntariado da semana. Com os dados preenchidos, Dulce consegue alimentar

o Diário do Contador com a frequência necessária. 

A caixa que sabe contar
Era uma vez, na sala dos voluntários da Viva no Hospital da Criança Santo Antonio, em Porto Alegre, uma caixa que sabe

contar pessoas. Ela fica lá, quietinha, esperando, e

quando os voluntários precisam da ajuda dela, faz o

seu pequeno milagre de solidariedade e conta quan-

tas crianças, acompanhantes e pessoal do hospital

ouviram as histórias de cada contador. A caixa foi

criada, com muito carinho, pela voluntária Dulce Pe-

reira.

Essa história começou assim: alguns voluntários, por

falta de tempo ou outras dificuldades, preenchiam

as páginas de acompanhamento das atividades que

ficam na sala. Mas não preenchiam o Diário do Con-

tador online. Com isso, deixavam de alimentar as es-

tatísticas da Viva, que ficavam muito magrinhas e

tristes – imagine só, o quão aflitivo era para as pobres

estatísticas saberem que havia vários contadores nar-

rando lindas histórias e não poderem se alimentar

dessas informações!

Até que a contadora Dulce ficou com muita pena

dos contadores que não conseguiam preencher

o Diário e das estatísticas que não se alimenta-

vam corretamente, e criou a caixinha. Dentro

dela, estão formulários em que os contadores

podem colocar suas atividades de contação.

Uma vez por semana Dulce vai lá, pega a caixinha

que conta pessoas e transpõe para os dados de

cada contador para o diário online. As estatísticas

recebem o seu alimento, os contadores mantêm

suas atividades em dia e todos ficam felizes para

sempre!

De Porto Alegre e São Paulo para o Brasil inteiro!
Valdir Cimino criou o bloquinho chamado Memória do Diário para os voluntários

contadores de histórias que não tem tempo de incluir na hora as informações das

horas doadas no Diário Eletrônico. A ideia é que seja vendido a R$5 para todos os voluntários de São Paulo, agora é

disponível em todas as vinculadas.

A expansão foi impulsionada depois que Dulce, sem saber do bloquinho paulista, fez o seu para seus companheiros

gauchos.

Palestras na Uninove
Nos dias 2 e 16 de abril de 2016, Valdir Cimino e outros contadores de histórias palestraram no auditório da Universidade

Nove de Julho, a Uninove. No primeiro dia Vanessa Meriqui abriu a palestra com uma contação; ela foi seguida pelas psi-

cólogas Any e Antonia, que falaram sobre a ética dos contadores. O dr. Francisco Ivanildo e a dra. Andrea Nascimento

encerraram o primeiro dia com a palestra “Ambientação Hospitalar/O Mundo da Saúde”. 

No segundo dia, Valdir Cimino e Tânia Freire abriram as apresentações interpretando a história da Dona Aranha. Na se-

quência, Monica Estuque apresentou sua palestra “Processo de morrer/Lidar com as perdas”, Andréa Nogueira foi a

última a participar, antes do sor-

teio dos livros da autora Patrícia

Secco.

Virada da Saúde em SP - Fórum viva Humanização
Durante os dias 4 a 10 de abril, São Paulo foi sede da Virada da Saúde, projeto mu-

nicipal de incentivo às práticas saudáveis, prevenção e tratamentos em postos

móveis espalhados pela cidade. A Viva porém não ficou de fora: o Fórum Viva Hu-

manização, que acontece desde 2001, este ano abordou o tema “Cultura, Educação, Saúde e Voluntariado”. 

O Fórum fez parte da programação da Virada e aconteceu no dia 9 de abril no auditório da Santa Casa da Misericórdia

em São Paulo. Nessa edição do fórum, o tema abordado foi “Cultura, Educação, Saúde e Voluntariado”, dando visibilidade

as questões que norteiam o mundo da saúde por meio da conversa de roda. Estiveram presentes para apresentação de

palestras, o desembargador Antonio Carlos Malheiros com o

tema “Humanismo enquanto direto do cidadão”, o Dr. José Luiz

Setúbal “A importância da Gestão do Voluntariado na Saúde”, e

Eduardo Suplicy encerrou as apresentações apresentando “A

Cultura da Responsabilidade Social, Direitos Humanos e Cida-

dania”. 

Sobre a Virada da Saúde

A Virada da Saúde é um evento realizado pela Secretaria Municipal da

Saúde em parceria com o Instituto Saúde e Sustentabilidade. O Fórum foi

criado no Ano Internacional do Voluntário, em 2001, quando a Associação Viva e Deixe Viver recebeu o convite do

Centro de Voluntariado de São Paulo, do Instituto Brasil Voluntário - Faça Parte e da Prefeitura de New York - City/USA,

para participar do comitê responsável pela organização da programação das comemorações desse movimento mundial,

promovido pelo programa de Voluntários das Nações unidas (VNU), pela Rede Brasil Voluntário e pelo Programa das

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Distribuição da Coleção “Eu e a Célula”
“Eu e a Célula” é uma coleção de dez livros infantis desenvolvida pela escritora Dulce Rangel. No dia nove de abril,

dentro da Virada da Saúde, foram distribuídos 150 kits da coleção para as crianças e familiares que frequentaram o Ar-

mazém da Cidade, localizado na Vila Madalena.



Palestra de Valdir Cimino na Aberje

Valdir Cimino foi convidado para se

apresentar na reunião mensal do GENN

(Grupo de Estudos de Novas Narrativas) que

é sediado na Aberje (Associação Brasileira de

Comunicação Empresarial) no dia 1° de abril.

O tema apresentado foi “O papel das

narrativas enquanto transformadoras da

realidade das crianças”, em que ele explora

como a Viva tem a missão de fomentar a

educação e a cultura através da leitura e do

brincar de maneira lúdica, proporcionando

para as crianças momentos de bem-estar

que podem colaborar com a melhora clínica. 

O Segundo módulo do Ponto de
Cultura já terminou, mas ainda
tem mais!

O módulo 2 do Ponto de Cultura aconteceu em abril, em diversas datas e locais. O projeto tem como proposta oferecer,

por meio de atividades de capacitação e oficinas, ferramentas e técnicas sobre a cultura do brincar e do contar histórias

para diversos profissionais que trabalham no desenvolvimento humano e na formação de crianças e adolescentes no

âmbito da saúde e educação. O Segundo módulo foi realizado por Angélica Colombo e Carlos Sereno, que apresentaram

o conceito e características de um storyteller

através de análises de influência da arte no

ambiente hospitalar. 

O terceiro módulo está acontecendo durante

este mês; a realização fica por conta de Carlos

Sereno, Paulo Cavalheiro e Valdir Cimino. Veja

onde aconteceram os eventos:

• 6 de abril - Guilherme Alvaro 14h30 às 17h30

• 8 de abril - Santa Casa 13h às 14h30

• 8 de abril - IOT 14h às 16h

• 15 de abril - Cândido Fontoura 14h30 às 17h

• 19 de abril - Darcy Vargas 14h às 17h

• 25 de abril - AACD 18h às 22h

• 29 de abril - IPQ 15h às 17h

Biblioteca
Com o apoio de 8 Fazedores de Histórias, já chegamos a um número aproximado de 1.000 livros, catalogados,

tombados e prontos para etiquetação, com a certeza de que estamos perto de realizar este sonho de montar a

nossa Biblioteca antes de formar os novos voluntários.a

Voluntários Mahle em São Bernardo do Campo se formam
Nove voluntários, através do apoio da empresa Mahle em parceria com a Associação Viva, receberam seu avental e um

kit de bexigas na “cerimônia” que teve contação de histórias com o Tony e a Rejane. Os novos voluntários já assinaram o

termo de voluntariado.

Viva seus Talentos! 
Nos dias 24 e 26 de abril, profissionais que fizeram e fazem parte da Viva, se reuniram para discutir a programação dos

cursos e oficinas de 2017.

A Associação Viva pretende ativar sua área de novos relacionamentos e sustentabilidade com a sociedade através do

Centro de Comunicação e Histórias - CCH, área desenvolvida para a promoção de cursos, oficinas, palestras, eventos na

arte do Storytelling (Contação de Histórias), as artes cênicas o desenvolvimento do brincar e a produção de conteúdo

como livros e jogos.

Virada da história
Buscando aproximar a cidade de São Paulo à cultura de con-

tação de histórias, a Associação Viva e Deixe Viver promoveu,

uma Domingueira de Histórias especial, foi a Virada da História

no dia 22 de maio.

O evento contou com a parceria com o Ministério da Cultura

e foi realizado na sede da Viva, com o objetivo de estimular o

hábito da leitura durante a virada cultural que aconteceu na

data na capital.

Próximos eventos
Mês a mês,  a Associação Viva e Deixe Viver conclui e começa

novos projetos, seja por suas próprias forças ou por junção

de forças em parcerias com empresas e hospitais. Conheça

nosso próximos eventos:

IX Workshop – “ A descoberta do brincar e contar histórias na

saúde mental”

Pelo nono ano consecutivo, o Instituto de Psiquiatria do Hos-

pital das Clínicas de São Paulo – IPqHCFMUSP e a Associação

Viva e Deixe Viver, com o apoio do Ministério da Cultura e do

Instituto Helena Florisbal,  promovem o workshop “A desco-

berta do brincar e contar histórias na saúde mental”. O evento,

que tem por objetivo incentivar a prática de atividades lúdicas

no tratamento de pacientes com doenças mentais, acontecerá nos dias 03 e 04 de junho, no IPq, em São Paulo.

Guilherme Alvaro

Cândido Fontoura

Darcy Vargas

AACD. Módulo2 

IPQ



Sarau de abril
Os textos de Fernando Pessoa e Cecília Meireles foram

usados pela contadora de his-

tórias Cristiane Furtado e a fa-

zedora Tânia Peçanha. O Sarau

aconteceu no dia 20 no Espaço

Buteco, em botafogo.

Seminário “A vez e a voz da literatura infantil”
Os escritores Ninfa Parreira e Márcio Vassalo foram alguns

dos que participaram de uma mesa de debate sobre os ru-

mos da literatura infantil com a coordenação da Universidade

UNIRIO no dia 1°.

Oficina com Benita Pietro
Também no dia 9, a escritora e contadora Benita

Pietro preparou uma oficina para os demais

contadores que atuam no projeto. Pietro

apresentou atividades de leitura e escrita usando

equipamentos digitais.

Novos
voluntários
recebem
treinamento

No dia 16 de abril, o

auditório da Universidade

Estácio de Sá, na praça XI,

recebeu novos voluntários

para mais um

treinamento, dessa vez

com a fazedora e oficineira

Giovana Olivieri. As

palestras e oficinas do dia

usaram como tema a

abordagem a bebês.

INSTITUTO

Novos Funcionários
A Universidade Estácio de Sá, em seu campus

no centro do Rio de Janeiro, recebeu no dia

9 de abril a palestra e oficina dinamizada pelo

fazedor, escritor e contador da Viva

Francisco Gregório Filho.

DVD – Lendas e mitos recontados
O DVD de autoria do Francisco Gregório Filho, 

fazedor, escritor e contador de histórias, foi lançado 

em 16 de abril, no Espaço Buteco, em Botafogo.

Evento Caldeirão de Histórias
O Livro Tristão e Isolda foi apresentado e analisado

pela fazedora e oficineira Cecília Meireles no dia 

19 de abril no Espaço Humaitá. O evento foi 

nomeado como Caldeirão de Histórias. 

23 de abril, dia mundial do livro
Para comemorar o Dia Internacional do Livro, a fazedora e oficineira

Giovana Olivieri coordenou o evento no parque do Martelo, em Humaitá. 

Programa de Capacitação em
Contação de Histórias

A Estácio iniciou o Programa de Capacitação em Contação

de Histórias em parceria com o Instituto Rio de Histórias,

para seus funcionários e projetos parceiros. O projeto que

acontece no dia 27 de abril faz parte dos Pilares de RSC da

Estácio de Cidadania e do Estácio na Escola.

Viva e Deixe Viver agora é
programa de extensão em
Universidade
O Instituto Rio de Histórias, projeto Viva e Deixe Viver

foi aprovado como projeto de extensão da

Universidade Estácio de Sá, para o ano de 2016. Do

projeto de extensão poderão participar alunos dos

cursos de Pedagogia, Letras, Enfermagem, Medicina e

Assistência Social a partir de 27 de abril de 2016.

SLAVA SNOW SHOW: peça em cartaz
40 contadores de histórias foram contemplados com

ingressos para o SLAVA SNOW SHOW, no Teatro Bradesco,

no Village Mall, na Barra da Tijuca, entre os dias 27 e 30 de

abril. Os ingressos foram disponibilizados pela nossa

parceira social UNIMED Rio.

Projeto mensal poesia no parque
A apresentação do projeto poesia no parque, da escritora Ninfa Parreiras, contou com

vários contadores de histórias! Este mês aconteceu no CEAT – Centro de Ensino Anísio

Teixeira, em Santa Teresa, no dia 30 de abril.



A participação da As-

sociação Viva e

Deixa Viver no Pro-

grama de Rádio

aconteceu em abril,

sendo mais uma vez

convidados para falarem sobre a Associação - Viva Bahia, em outra

emissora, a TUDOFM. A oficina tão esperada, com Nairzinha Spinelli e

os voluntários, aconteceu no au-

ditório central do hospital Ro-

berto Santos, dia 9 de abril, com

seu Projeto Cirandando, desen-

volvido pela artista, ao longo dos

seus 40 anos de carreira.

Foi uma viagem no tempo, com

as influências étnicas formadoras

da identidade cultural brasileira,

e a reflexão da brincadeira como

conteúdo transversal. Na oportu-

nidade, foi lançado seu mais novo

livro, “Quintal”, que reúne canti-

gas de roda, brincadeiras canta-

das, parlendas, etc.

Mais um encontro com Valdir Cimino, que trouxe boas notícias

como uma nova proposta de formação de contadores/volun-

tários, para o segundo semestre de 2016.

A Viva esteve presente na exposição Brinquedos à Mão.

São mais de 1300 brinquedos feitos por mãos de artesãos

do Nordeste Brasileiro, coletados ao longo de mais de 30

anos de pesquisa da colecionadora Sálua Chequer. Uma

exposição para todas as idades!

VIVA E DEIXE VIVER - BAHIA

VINCULADA BAHIA

Parceria com UCSAL 
Entre os dias 12 e 15 de abril, Valdir Cimino visitou Salvador. E rendeu boas novidades: um novo acordo entre a

Universidade Católica do Salvador (UCSAL) e a Associação Viva e Deixe Viver.

Cimino fechou contratos de parceria com a Universidade e Obras Sociais Irmã Dulce/OSID, além de visitar os hospitais

parceiros da Viva e a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) que já está com a Viva.



VINCULADA BRASÍLIA

A Globo e o Sesc-DF promoveram, nos dias 15 e 16 de abril, o DFTV Cidadão no Pa-

ranoá. Foram atividades de prevenção à saúde, lazer e cultura para a população.

Durante a semana que antecedeu o evento, a Redação Móvel esteve na cidade re-

colhendo sugestões de pauta dos moradores.

A jornalista Mônica Carvalho, em parceria com o Serasa, deu dicas de educação fi-

nanceira. Houve uma tenda para inclusão digital com computadores, informações

sobre TV Digital e, para as crianças, oficina de brinquedos com a oficina de circo,

contação de histórias com voluntários, além de muitos jogos e brincadeiras.

Para os adultos, avaliação física, informações sobre doenças cardiovasculares, taba-

gismo, dengue e orientações nutricionais. Para a população se exercitar e relaxar,

aulas de jump, biodança e artesanato com material reciclável.



VINCULADA MARÍLIA

VINCULADA FORTALEZA

Nos dias 11 e 25 de Abril aconteceram as mais

duas disciplinas do curso “A Arte de Contar

Histórias e do Brincar no âmbito da Saúde e da

Educação”: 3ª e 4ª etapa. Durante a última

disciplina, a Viva fez uma peça de teatro, cuja

história abordava como temas o preconceito e o

pré-julgamento. A peça foi elaborada durante as

aulas. No Youtube é possível ver um trecho

dessa história: 

VINCULADA PORTO ALEGRE
Encontro de Integração    

e Troca de Experiências
Ir mais a fundo nas histórias infantis, para torná-las ainda mais interessantes e interativas. Essa foi a proposta trazida por

Ana Lasevicius no Encontro de Integração e Troca de Experiências realizado em 11 de abril no auditório do Hospital da

Criança Santo Antonio.

O encontro reuniu contadores interessados em aperfeiçoar suas habilidades narrativas. Ana Lasevicius, autora e ilustradora

de livros infantis, bonequeira e contadora de histórias, trouxe para o grupo a proposta de criar, na contação de histórias,

uma oportunidade de interação mais profunda com as crianças. Para tanto, apresentou o trabalho da contadora Kiara

Terra e a técnica aberta, através da qual se fragmenta a narrativa do livro em várias perguntas – que são dirigidas à

plateia, permitindo que a história se torne uma construção coletiva. 

O grupo aceitou o desafio

de formular questões

sobre o livro “O lobinho

bom”, de Nadia Shireen, a

fim de preparar uma

apresentação em que os

personagens serão

representados por objetos

típicos da cultura gaúcha.

Que objetos? Aguar dem!

Novos encontros irão

acontecer e, deles,

nascerá uma surpresa

interessante.

Humanização e Contação de Histórias

na Saúde são tema de curso em Fortaleza (CE)

A Associação Viva e Deixe Viver, com o apoio do Instituto Filantropia, promoveu, no dia 5 de

abril, o curso “Humanização e a Arte de Contar Histórias e Brincar na Saúde”, em Fortaleza

(CE). A programação esteve dividida em duas edições – das 10h às 12 ou das 14h às 16h –,

destacando também o trabalho realizado pelos contadores de história voluntários do Viva.

Voltado a profissionais da Saúde e Educação, voluntários e interessado no tema, o evento

acontece no Hotel Oásis Atlântico (Avenida Beira Mar, 2.500), na capital cearense. 

Dentro do tema da Humanização da Saúde, foram apresentadas as pesquisas de Valorização

do Voluntário na Saúde e do perfil das crianças atendidas no Hospital Menino Jesus, em São

Paulo (SP), esta última realizada em parceria com a Fundação Itaú Social. “Esses levantamentos

mostram que estamos trilhando o caminho correto, ao promover a valorização da atuação

voluntária e disseminar a prática da leitura por meio da contação de histórias e do brincar.

Estamos colhendo resultados gratificantes, como a grande confiança que conquistamos de

todos os envolvidos, na realização deste trabalho”, observa Valdir Cimino, presidente fundador

da Associação Viva e Deixe Viver.  

O programa incluiu também a gestão do trabalho da Associação Viva e Deixe Viver, contemplando Normas e Práticas, In-

dicadores (Diário de Bordo do Voluntário Contador de Histórias), e projetos aprovados pela Lei Rouanet. 

O programa ainda incluiu um mini treinamento sobre a gestão do trabalho da Associação Viva e Deixe Viver, con-

templando Normas e Práticas, Indicadores (Diário de Bordo do Voluntário Contador de Histórias), e projetos

aprovados pela Lei Rouanet. 

O curso da Viva aconteceu no primeiro dia do Fórum Interamericano de Fi-

lantropia Estratégica (FIFE 2016), o evento aconteceu de 5 a 8 de abril, em

Fortaleza, por iniciativa do Instituto Filantropia.

História de Contador: as muitas cores do amor
Às vezes não percebemos o impacto de nossa atuação.

Até que vivemos uma situação como a narrada pela

contadora Rosangela Silveira de Matos. Ela e a Nelci

Cesar Pereira viveram esses lindos momentos, conta-

dos abaixo por Rosangela.

“Na tarde do dia 16 de abril, Nelci e eu entramos em

um quarto e para minha surpresa encontramos duas

adolescentes. Na hora “me assustei” porque nunca

pego livro para adolescentes. Logo que entramos, a

paciente, de 15 anos, estava ouvindo música no celular.

Logo perguntei se ela não queria trocar o celular por

uma história. Imediatamente a acompanhante e prima

Silvane adorou a ideia. A paciente também aceitou.

Enquanto a Nelci contava a história dela eu pensava o

que iria fazer, qual história contar”. 

“Imediatamente me veio à cabeça o livro “Qual é a cor do amor?”. Imaginei que elas estavam na fase do namoro. Logo

questionei: Silvane, tu tens namorado? Qual a cor do amor que tu tens por ele? Ela, muito surpresa com a pergunta,

logo respondeu: Vermelho, mas nunca me perguntaram qual era a cor do amor que eu sentia por ele. Também questionei

a paciente, mas como eu sabia que ela não tinha namorado perguntei a cor do amor que ela tinha pelo pai, mãe, irmão.

Ela logo foi dizendo: rosa, azul, vermelho.... Também questionei a colega Nelci, que respondeu: verde. Iniciei a história e

ambas ficavam admiradas com cada página. Após alguns minutos fomos para outros quartos. Para nossa surpresa, a

Silvane nos chamou e pediu para registrar aquele momento. Nós aceitamos na hora. Logo me adicionou no Facebook e

para meu encanto lá estava a postagem reproduzida abaixo”:

“E então qual é a cor do amor? E hoje, no hospital com a minha gorda, aconteceu algo inesperado. Sim inesperado!  Es-

távamos sozinhas no quarto ouvindo músicas e dando boas risadas, quando entra duas pessoas maravilhosas e perguntam

se queríamos ouvir uma história? Prontamente respondemos que sim!! Então foram contadas duas histórias mais uma

me chamou muita atenção quando me foi perguntado que cor é o amor?? E me fez pensar!!  Uma história que nos diz

que amor é tudo o que amamos, que amor está em tudo que gostamos e em todos os cantos!!  Até hoje não tinha

ouvido uma história tão inocente que me fizesse pensar tanto como pensei hoje!!  Realmente encantada com a história

e quis registrar esse momento com as pessoas que me apresentaram essa história para nunca mais esquecê-las! ”.

https://www.youtube.com/watch?v=m8KyzEucQcc&feature=youtu.be


Festival de Histórias comemora Dia do Livro Infantil

Os personagens de histórias infantis voltaram a se espalhar pelos corredores e quartos do Hospital da Criança Santo

Antonio da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre no dia 17 de abril, durante a última edição do Festival de

Histórias. Desta vez, estavam antecipando o Dia do Livro Infantil, comemorado no dia 18 de abril.

Os grupos percorreram todos os quartos do hospital, salas de recreação e emergência, atingindo um total de cerca de

180 crianças e mais de 250 familiares que se divertiram com as peripécias de sapos, galinhas, vacas, bichos variados,

fadas e seres fantásticos vindos de um planeta distante para trazer alegria para a Terra.

As histórias escolhidas pelos três

grupos que participaram foram “A

Assembleia dos Bichos”, de Leila

Pereira; “A vaca que botou um

ovo”, de Andy Cutbill e “Tum Ta”

– este último de autoria de As-

sema Moura, uma das contadoras

da Viva em Porto Alegre. O livro

de Assema tem toda a renda de

sua venda revertida para a AACD

de Porto Alegre.

Hora do Contador: o tempo foi o rei
O tempo foi pouco para aproveitar a presença do fundador Valdir Cimino na Hora do Contador de abril, realizada no dia

18. Trazendo muitas informações e sugestões, Valdir se colocou à disposição para responder a todas as dúvidas dos con-

tadores de Porto Alegre.

O grande destaque do encontro foi o programa Tempo Rei de Histórias, que é desenvolvido pelo Comitê de Humanização

Institucional da Santa Casa de São Paulo e o Centro de Comunicação e Histórias da Associação Viva e Deixe Viver. A

iniciativa será implantada em Porto Alegre nos próximos meses, através de parceria com o Abrigo Padre Cacique.

Valdir falou também sobre os projetos que vêm sendo desenvolvidos pelas diversas unidades da Viva e apoiou a criação

de outros, específicos de Porto Alegre. Inicialmente, deverão ser criados três programas. O primeiro visa preparar volun-

tários para a contação de histórias para idosos (Tempo Rei). O segundo tem como objetivo obter apoio para o Festival de

Histórias, que já vem sendo realizado pelo grupo de Porto Alegre. E, finalmente, há a meta de estabelecer a presença da

Viva na Feira do Livro de Porto Alegre – a maior e mais antiga Feira do Livro do país – com um espaço próprio e

atividades diárias.

Preparando o

curso de formação
A nova edição do curso “A arte de

contar histórias e do brincar no âmbito

da saúde e da educação”, que forma

os nossos novos contadores, será

realizada, em Porto Alegre, de 21 de

maio até 22 de outubro, com

palestras, sarau e treinamento no

hospital. Até o final de abril o curso já

tinha mais de 130 inscritos. A equipe

de Porto Alegre está trabalhando a

todo vapor para garantir um curso de

alta qualidade e muita afetividade

para os novos contadores.

PARCEIROS - PORTO ALEGRE



Perfil do Voluntário
O contador de histórias e cabeça de chave Airton Candido Silveira,

figura importante para a Associação Viva e Deixe Viver dentro do

Hospital Santa Marcelina, hoje também é um dos novos diretores da

Viva nas células de marketing e centro de comunicação de histórias. 

Candido conheceu a Associação através do curso de voluntariado, e

hoje nota-se razão e emoção quando comenta sobre o voluntariado:

“o trabalho do Viva é diferente dos demais, está vinculado ao coração

e a reocupação com o próximo, ler para crianças hospitalizadas me

tornou um homem mais consciente dos meus limites como ser hu-

mano, aprendi que só posso dar o que possuo e o que está sobrando

em mim, assim passar aquelas horas com as crianças e seus familiares

e/ou acompanhantes me deixa em paz comigo mesmo”, comenta.

Por fim, Airton observa o nome da Viva como filosofia de vida, “’Viva

e deixe viver’ esse é o sentido maior de minha vida”, finaliza..

Livro do mês
Menos de um ano atrás, Carol Soihet conhecia a Associação Viva e Deixe

Viver. A interação com crianças e a realização de ver sua e demais vidas

mudarem, a jovem escritora se motivou a escrever seu livro: “Nina Quer

Ser Bailarina”. 

Usando como base perguntas simples sobre gostos, sonhos e escolhas, a

ideia do livro é ser interativo, criar um diálogo para crianças e pré-adoles-

centes em prol do autoconhecimento e de decisões futuras que a maturi-

dade exige. 

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
Por: Monik Florian, fazedora da Viva

Maio já começa com o Dia da Literatura Brasileira, logo no dia 1º. Que tal pegar aquele

livro que está ali parado e voltar a ler?  Pois logo no dia 5 temos o Dia da Língua Por-

tuguesa e da Cultura, nos lembrando da grandiosidade e da importância da língua

portuguesa, comemorado não somente no Brasil, mas em vários outros países. No

dia 8 temos, neste ano, o Dia das Mães. Reserve um tempo do seu dia para quem

tanto fez por você. E no dia 12, ainda com muito carinho, lembremos do Dia Interna-

cional da Enfermagem, deste profissional que se preocupa com cada um de nós em

momentos em que precisamos cuidar da saúde e nos sentimos tão frágeis.

Viva Voz

Quebrando os próprios paradigmas
Embora esteja atuando desde setembro/2014 aplicando pesquisa, como contadora estava estreando. E ainda tenho

uma certa dificuldade com adolescentes do sexo masculino, até pela falta de experiência. Considero que são mais

difíceis de aceitar a contação de histórias.

E foi numa destas situações de contação de histórias que eu, passando pelo corredor, vi um adolescente de 16 anos,

sozinho no quarto. Não tive dúvidas, passei direto. Geralmente peço para minha amiga de contação, a Elmira, para ficar

com os adolescentes, mas naquele momento eu estava sozinha, Elmira estava em um outro quarto. Dei mais alguns

passos e me perguntei: “O que vim fazer aqui???”. Voltei e entrei no quarto.

Era um adolescente muito franzino. Estava sentado na cama, com seu tronco inclinado para frente e queixo apoiado na

mão. Eu mal conseguia ver o volume de suas pernas por debaixo das cobertas. Era nítido que nós dois estávamos "re-

ceosos". Me apresentei e perguntei se queria ouvir uma história. Ele deu de ombros, tirou a mão do queixo e a virou,

como se dissesse "tanto faz". Perguntei se tinha alguma preferência e novamente o movimento de ombros e mãos.

Cheguei a me questionar: “Será que ele falava?”. E que história contar para quem não demonstra preferência e não de-

monstra a mínima vontade de escutar uma história? Então como eu ADORO as versões atuais das histórias antigas,

comecei a contar “A verdadeira história dos três porquinhos”. Foi quando aqueles olhos escuros começaram a brilhar e

um sorriso largo apareceu. E a cada justificativa esdrúxula que o lobo dava para suas ações eu perguntava se ele

acreditava que o lobo era bom. Ele ria e acenava que não. No final da

história deu boas risadas vendo o lobo atrás das grades.

Perguntei: “Outra história?”. Rapidamente respondeu que sim. 

Achei que estava no caminho certo, então comecei a contar “O polvocão”.

Foi um sucesso! Boas risadas para essa história engraçada, com lindas e

inusitadas ilustrações, mostrando como podemos conviver e amar os

“diferentes”!! Ele adorou, fez diversos comentários.

Ao final estávamos ambos satisfeitos e plenos: ele por ter viajado pelo

mundo da fantasia e eu por que finalmente enfrentei meu próprio medo,

descobri que muitas vezes a negativa vem de nós mesmos e não das

crianças e adolescentes ... e foi muito bom! Missão mais que cumprida!

Ana Maria Simões Sardinha Matias - Hospital Infantil Menino Jesus

Nos Hospitais 
Uma história que começou por volta de 1998, assim que Francisco Ivan de Oliveira Júnior se

lembra. Hoje o médico se encontra no ambulatório do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. A

parceria entre o Instituto e a Associação se deu por meio da capela católica presente nas insta-

lações do Emílio Ribas. 

O médico então não conhecia o trabalho; quando destinado a participar das capacitações dos voluntários, Oliveira

sequer conhecia a iniciativa e se surpreendera com iniciativas voluntárias motivadas apenas por humanização, e não por

ócio, como era mais comum até a longínqua data. 

Para que os voluntários pudessem circular nas dependências do Instituto, Francisco foi o primeiro a capacitá-los em

termos de higiene e até vacinações. Hoje, separados por prédios – o médico atua no ambulatório enquanto os voluntários

visitam a pediatria – Francisco Ivan reconhece a importância do voluntariado e do trabalho da Viva. “Não enxergo os

hospitais sem voluntários, por conta da postura pioneira de 15 ou 20 anos atrás; hoje são fundamentais para as crianças”,

comenta. 

Nina Quer Ser Bailarina é um livro lúdico que ajuda as

meninas de até 12 anos a se auto conhecerem e crescerem

mais felizes e saudáveis emocionalmente.




