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SÃO PAULO
I Fórum de Voluntários da Saúde da Região Sul
No dia 01 de setembro aconteceu o I Fórum de Voluntários da Saúde da Região Sul, realizado no Hospital Infantil Darcy
Vargas. Na ocasião, o presidente da Associação Viva e Deixe Viver, Valdir Cimino palestrou sobre o tema “ Importância
do Voluntariado nas Instituições de Saúde”.

O Fórum contou ainda com a participação da equipe e voluntários da Viva, representando o Hospital Geral do Grajaú.

Projeto “Dodói – Capacitar para Humanizar” –
Oficina do jogo Eu Conto! – 2º Encontro
Ainda no início de setembro, no dia 02 aconteceu o segundo encontro do projeto Dodói, uma parceria entre
Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia - ABRALE, o Instituto Mauricio de Sousa e a Associação Viva e Deixe
Viver. O evento ocorreu no hotel Estanplaza, em São Paulo.
Valdir Cimino ministrou aos participantes
a oficina do jogo Eu Conto! com a edição
da Turma da Mônica.

Palestra do Valdir no evento IPq Portas Abertas 2016
No dia 30/09, Valdir Cimino participou da quinta edição do IPq Portas Abertas 2016, no Instituto de Psiquiatria do
Hospital das Clínicas. No período da manhã, o presidente promoveu o encontro “Brincar e Contar Histórias assistidas
por cães: a Brinquedoteca Terapêutica do IPq”, juntamente com a Dra. Marisol Montero Sendin, coordenadora da brinquedoteca. Estiveram presentes também alguns contadores de Histórias da Associação Viva e Deixe Viver além de
Vinícius Ribeiro e Andrea Petenucci, ambos
da Equipe Terapias Assistidas por Cães (TAC).
O evento tem como objetivo mostrar por
dentro o que é o Instituto de Psiquiatria do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IPqHCFMUSP) e informar a sociedade sobre os
progressos marcantes da Psiquiatria nos últimos anos. Este o evento reuniu, em um
único dia, especialistas e profissionais do
IPq para cerca de 150 palestras, encontros
e workshops abertos à população.

Contação de Histórias IHF
No mês de setembro os voluntários da Viva deram continuidade às visitações
nas entidades beneficiadas pelo Instituto Helena Florisbal (IHF), promovendo
um momento de contação de histórias para as crianças atendidas pela instituição. A contadora de histórias Marilia Tresca esteve no dia 1 de setembro na Associação Aliança pela Vida (ALIVI), dia 8 de setembro no Centro de Apoio à
Criança Carente com Câncer (CACCC-CBC) e dia 15 de setembro na CCI.
O IHF promove assistência social gratuita às suas entidades credenciadas, trazendo a melhora na qualidade de vida de todos os seus assistidos.

Curso: A arte de contar histórias e do brincar
no âmbito da saúde e da educação - IHF
Durante o mês de agosto, nos dias 04 e 11, em uma ação conjunta entre o Instituto Helena Florisbal (IHF) e o Centro de
Comunicação e Histórias (CCH) da Viva, aconteceu o curso “A arte de contar histórias e do brincar no âmbito da saúde e
da educação”. Este projeto ofereceu ao corpo de voluntários e à rede IHF de colaboradores uma total comunhão com a
arte de contar histórias e com a cultura do brincar, para que os participantes desenvolvessem seu próprio estilo de
narrativa. Foram abordadas as técnicas de contação de histórias na contemporaneidade e sua origem; a importância da
leitura como fonte de conhecimento e inspiração para a narrativa e a importância da literatura na melhoria das relações
humanas.

Votorantim
O mês de setembro contou ainda com a continuidade do projeto, iniciado no mês de agosto em parceria com a
Votorantim, “Tutores em Gestão do Terceiro Setor e Ação Cultural”, onde foi ministrado o curso de Gestão 3º Setor. O
objetivo foi promover o conhecimento e as boas práticas na gestão do terceiro setor através de encontros estruturados
e tematizados entre dirigentes de três Organizações Sociais responsáveis pela administração e finanças, desenvolvimento
humano e comunicação interna e externa. São eles o Instituto Beneficente Viva a Vida, o Instituto André Franco Vive e o
Instituto de Reintegração do Refugiado – Brasil (ADUS). O corpo de voluntários da Votorantim Metais, os “Tutores em
Gestão do Terceiro Setor” também estiveram envolvidos no projeto.
Valdir Cimino abordou nesse mês o tema “Desenvolvimento Humano”, em sua palestra para o projeto.

Associação Viva e Deixe Viver participa do
Terceiro Congresso” Todos Juntos Contra o Câncer”
Este ano, a entidade levou como atração o jogo Eu Conto!, uma brincadeira divertida, que estimula a prática de criar e
contar histórias, de forma cooperada.
Aconteceu, nos dias 27 e 28 de Setembro, o 3º Congresso Todos Juntos Contra o Câncer que foi realizado pela ABRALE,
no WTC Events Center, em São Paulo.
O congresso teve como objetivo fomentar debates dos aspectos relevantes da política nacional de prevenção e controle
do câncer e propor medidas, para que a política, seja na sua totalidade implementada atendendo as necessidades, de
todos os pacientes.
A Associação Viva e Deixe Viver contou
com um stand para a promoção de suas
ações e do Jogo Eu Conto! que também
foi tema de atividades a cargo dos Contadores de História Fabiana Prando, Magaly
Romão, Tony Silva e Vanessa Meriqui.
O presidente da Viva, Valdir Cimino participou no dia 28/09 como moderador da
mesa redonda sobre “Humanização, cuidados paliativos e dor oncológica”.

Ementa da Palestra:
Inicialmente, os cuidados paliativos foram pensados
apenas para o tratamento oncológico, mas hoje
englobam qualquer doença que ameace a vida por ser
progressiva ou até mesmo incurável. É preciso
desmistificar a ideia que, cuidados paliativos só devem
ser empregados quando não há mais possibilidade de
tratamento e o paciente estiver em condição de
terminalidade. Seu principal conceito é promover a
qualidade de vida dos pacientes e seus familiares por
meio de prevenção e alívio do sofrimento. São várias
as formas de tornar essa situação o mais confortável
possível ao paciente e aos seus entes queridos. A
humanização no tratamento está justamente na
maneira como a equipe avalia e aplica o plano
terapêutico nos campos emocional, físico, cultural,
social e até mesmo espiritual, afinal, todas essas áreas
devem estar em harmonia para que o paciente se
sinta bem. Neste debate, serão apresentados
importantes aspectos, como o papel dos profissionais
no planejamento e execução dos cuidados, às
necessidades nutricionais os desejos dos pacientes e a
importância do carinho, entretenimento e educação
durante o tratamento do câncer.
(Trecho da emenda extraída do site Todos Juntos Contra o Câncer)

Ações em diversas praças da Mahle
curSO: a arte de cOntar HiStóriaS
nO âMbitO da Saúde e da educaçãO – ediçãO itaJubá
A Associação Viva e Deixe Viver e MAHLE Metal Leve realizaram, no mês de setembro, o Curso de Formação dos
Contadores de Histórias – “A Arte de contar Histórias e Brincar no Âmbito da Saúde e Educação - Edição MAHLE Itajubá”.
Com turmas distintas para os públicos interno e externo, o curso aconteceu em três módulos, nos dias 03, 17 e 24, na
unidade da MAHLE em Itajubá (MG).
Como público-alvo interno, o curso foi voltado ao Voluntariado Corporativo Mahle, compreendendo a formação de contadores de histórias capacitando-os para atuar em hospitais, creches, asilos, casas de apoio a crianças com doenças
crônicas, bibliotecas públicas e em escolas. O curso teve turmas também para o público externo, formado para colaboradores Mahle, profissionais da saúde, profissionais da educação, cultura e arte, e pessoas da comunidade.
O curso contou com um total de 74 participantes.

Oficina SacOla literária – ediçãO MOgi guaçu
No dia 24 de setembro, a Viva promoveu a oficina “Sacola Literária”, com Vanessa Meriqui, na unidade da MAHLEe de
Mogi Guaçu (SP). Voltada aos funcionários da empresa desta cidade e também de Mogi Mirim, que atuam como voluntários
contadores de história e ao público externo, a iniciativa teve como objetivo apresentar teorias de diversos autores e
abordar como se pode
desenvolver a arte de
ler, entender, brincar e
contar histórias.
A oficina teve uma média de 15 participantes,
na qual cada pessoa recebeu 1 sacola literária
com 5 obras.

Oficina SacOla literária – ediçãO Jundiaí
Já no dia 10 de Setembro, aconteceu a oficina “Sacola Literária” edição MAHLE Jundiaí, com Vanessa Meriqui, em
Jundiaí (SP). Voltada aos funcionários da empresa que atuam como voluntários contadores de história e ao público
externo, a iniciativa teve como objetivo apresentar
teorias de diversos autores e abordar como se
pode desenvolver a arte de ler, entender, brincar
e contar histórias.
Em Jundiaí participaram 11 pessoas e cada participante recebeu 1 sacola literária com 5 obras.

Histórias na Primeira Infância
(Bebê)
Aconteceu no dia 09 de setembro a oficina “Histórias
na Primeira Infância”, ministrada pelo oficineiro Paulo Cavalheiro, gratuitamente no IOT. A atividade visa proporcionar o
conhecimento sobre a abordagem na arte de ler e contar histórias, concentrado na questão do contador de histórias,
suas possibilidades técnicas e a necessidade de formação de um repertório.
A oficina acontece periódica e gratuitamente por uma iniciativa do Ministério da Cultura e da Associação Viva e Deixe
Viver por meio do projeto “Viva a Descoberta do Brincar e Contar Histórias”. A proposta desse projeto é 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 trabalhem no desenvolvimento humano e na formação de crianças e adolescentes no âmbito
da saúde e educação.

A Contação de Histórias e o Brincar nos Cuidados Paliativos
Ainda por meio da parceria entre o Ministério da Cultura e a Associação Viva e Deixe Viver aconteceu a oficina “A
Contação de Histórias e o Brincar nos Cuidados Paliativos”, ministrada pelo oficineiro Paulo Cavalheiro e pelo presidente
da Viva, Valdir Cimino. Nessa oficina, os participantes foram informados sobre a importância da literatura infantil e sua
função humanizadora e terapêutica, além de promover a reflexão sobre a seleção de histórias para situações específicas
e abordando o recurso biblioterapia.
Foram cinco datas em locais diferentes, visando alcançar um público vasto e variado, de forma que cada vez mais a
cultura da contação de histórias seja disseminada nos hospitais.
No dia 13, a oficina aconteceu no Hospital Infantil Darcy Vargas. No dia 15, no Hospital Infantil Cândido Fontoura e no dia
4
seguinte, 16 de setembro, na Santa Casa de São Paulo. No
dia 23, Paulo e Valdir
estiveram no Instituto
de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e,
por fim, dia 29 foi a
vez a AACD ser palco
do evento.
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VINCULADA BAHIA
A vinculada Viva na Bahia fez parte da programação do noticiário local, BATV, emissora afiliada à Rede Globo, no quadro
“Eu faço um mundo melhor”, exibido às sextas-feiras, às 19h.
A matéria foi ao ar no dia 19 de setembro e teve a participação do presidente da Viva, Valdir Cimino, da voluntária
Cláudia Guimarães e das contadoras e cabeças de chave, Valéria Amorim e Zilma Rocha. O hospital parceiro foi o Hospital
Geral Roberto Santos.
A gravação jornalística acabou se transformando em um evento no hospital. Foi possível ampliar ainda mais a energia e
envolvemos da equipe presente no andar da Pediatria; dos responsáveis pela limpeza, até os médicos residentes, que
pararam sua aula prática, para entrar na brincadeira.
Foi também um momento de surpresas, onde Valdir reencontrou o médico Dr. Dilton Mendonça, responsável por levar
a Associação Viva e Deixe Viver para o hospital, que foi o pioneiro em Salvador com essa parceria.

Para ver a matéria completa,

C L IC K AQUI

Nova ala
Com a inauguração do Hospital Geral do
Estado 2 (HGE), a ala da Pediatria está linda e
a contação já começou por lá, alegrando
todos os pacientes e familiares.

Cosme e Damião
A Vinculada da Viva na Bahia fechou o mês comemorando com a
oficineira e madrinha, Mabel Velloso do Caruru o dia de Cosme e
Damião. Foi tudo muito delicioso, feito com as receitas de Dona Canô,
tradicional quituteira baiana.

3º Módulo do curso A Arte de Contar Histórias no âmbito
da Saúde e da Educação na Bahia
Aconteceu o 3º Módulo do curso A Arte de Contar Histórias no Âmbito da Saúde e da Educação com o tema “Conteúdo
e Transmídia – Tecnologia na formação de repertório”, ministrado pelo presidente da Viva, Valdir Cimino.
No dia 16 de setembro esse módulo aconteceu na Universidade do Estado da Bahia
(UNEB) e no dia 17, na Universidade Católica do Salvador (UCSal), que contou com
um total de 46 participantes.
Em ambas as ocasiões, os voluntários da Viva estiveram presentes apresentando os
hospitais parceiros para os novos voluntários.

VIVA E DEIXE VIVER - BAHIA

VINCULADA BRASÍLIA
No dia 18 de setembro, como uma saudação antecipada à chegada da primavera, os voluntários da Viva Brasília se
reuniram em um Sarau nos gramados do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília.
A tarde foi encantadora, com piquenique, exposição de livros, sorteio de brindes, e claro, música e contação de histórias.
Os destaques foram o show de canções puxadas pela contadora Dadá, as gargalhadas das bruxas, e a incrível história
escrita pela contadora Priscila, que deve virar livro logo-logo.
O evento foi mais uma oportunidade de trocar experiências e integrar o grupo de voluntários, importantíssima neste
momento em que há muita gente recém-ingressada na Viva.
A grande participação e a alegria de todos mostram o sucesso que foi o esforço da equipe de treinadores que se dedicou
durante todo o primeiro semestre deste ano e agora pode se orgulhar de ver um time atuante, vibrante e alegre.

VINCULADA FORTALEZA
Curso Viva e Deixe Viver de Contação de Histórias
A vinculada de Fortaleza da Viva Iniciou no dia 15 de setembro o curso “A Arte de Contar Histórias no Âmbito da Saúde
e da Educação” para formação de novos voluntários em Fortaleza. O curso terá a duração de 5 encontros que findam no
dia 13 de outubro e acontecem sempre às quintas-feiras no Auditório do Iprede.
Algumas disciplinas já foram ministradas. No dia 15 de setembro aconteceu as disciplinas “Princípios e diretrizes da Associação Viva e Deixe Viver” e “Fundamentos filosóficos do voluntariado contemporâneo” com Camila Barbosa e Ronaldo
Teles. O segundo encontro, com Tâmara Bezerra, no dia 22 apresentou o tema “Viva e Deixe Viver – Histórias de quem
conta histórias”. E no terceiro encontro, realizado 15 de setembro
no dia 29, foram ministradas: “Ambientação Hospitalar/ o mundo da Saúde”
com Enfermeira Patrícia e
“Planejamento pessoal e
administração do tempo
do Era uma vez”, novamente com Camila e Ronaldo.
As atividades da Associação em Fortaleza estão re- 22 de setembro
iniciando nesse ano de
2016, portanto a ideia é começar com um grupo pequeno e coeso, de forma
que os coordenadores Camila e Ronaldo consigam
uma comunicação rápida e
eficiente com todos. Nessa
formação foram inscritas
nove pessoas e a assiduidade tem se feito desde o 29 de setembro
início. É perceptível a vontade em todos de fazer a
diferença para as crianças
e adolescentes hospitalizados.

Visita ao Hospital Peter Pan
No dia 23 de setembro o coordenador Ronaldo Teles fez uma visita à Associação Peter Pan. Foi recebido pessoalmente pela presidente, Dra. Olga Maia e a coordenadora geral Sandra Salgado.
Durante a conversa, foi possível trocar a experiência de trabalho voluntário, afinal, a Associação
Peter Pan atua há 20 anos nessa área. Com certeza será uma parceria de sucesso.
Foi conversado também sobre a reativação da contação de histórias na Associação Peter Pan e o
Fórum de Humanização – edição Fortaleza.

VINCULADA MARÍLIA

Oficina: O Contador Artesão e o Contador Poeta
A vinculada de Marília recebeu, no dia 11 de setembro, a oficineira e contadora de histórias mineira Gislayne Matos, que
presenteou os voluntários com uma oficina sobre “O Contador Artesão e o Contador Poeta”. A oficina foi muito rica,
dando aos presentes a oportunidade de aprender sobre sentimentos e metodologias de expressão.
Graças à Viva, e ao patrocínio do Supermercado Tauste, os voluntários de Marília adquiriram uma grande bagagem e conhecimento.
No domingo, dia 12, o evento foi encerrado com um lindo sarau.

VINCULADA PORTO ALEGRE
Hora do Contador com foco no Diário online
Mais uma Hora do Contador reuniu veteranos e novos contadores para partilhar suas experiências no dia 21 de setembro,
no auditório do Hospital da
Criança Santo Antonio.
Nesta edição, o destaque
foi a análise e detalhamento do preenchimento
do Diário do Contador Online. Também foram partilhadas as experiências dos
novos contadores que já
haviam realizado suas vivências.

Divulgando a doação de órgãos
“Era uma vez uma tartaruguinha que quebrou o casco e precisou de um transplante”... A história dessa tartaruguinha e
da solidariedade de seus amigos para que obtivesse um novo casco foi apresentada por um grupo de voluntários da Viva
no dia 27 de setembro, quando se comemorou o Dia Nacional
da Doação de Órgãos e Tecidos. Caracterizados como a tartaruguinha e seus amigos, dividiram com crianças e adultos a história
de esperança e superação da tartaruguinha.
A peça foi apresentada no hall de entrada do Hospital da Criança
Santo Antonio, de manhã e durante a tarde, como parte das
atividades previstas para marcar a data. A história é resultado
do esforço da ONG ViaVida, que atua no incentivo à doação de
órgãos e tecidos, e que criou e publicou “A tartaruguinha que
perdeu o casco” em 2015. Desde então o livro vem sendo usado
como ferramenta de divulgação da causa.

Setembro: mês de viver a contação
Setembro foi o mês em que os contadores veteranos se mobilizaram para acompanhar as vivências dos novos membros
da Viva em suas vivências no hospital. Com os seminários do curso de formação já concluídos, eles passaram para essa
etapa marcante – e essencial – do processo que os leva a se tornarem contadores de histórias.
Houve vivências no Hospital da Criança Santo Antonio, da AACD e na Kinder, possibilitando que os novos voluntários conhecessem realidades diversas e encontrassem o ambiente a que mais se adaptam. Os relatos, divididos no grupo do
Facebook, mostraram o encantamento e a alegria de descobrirem o Maravilhoso Mundo da Contação. Muitos ficaram
fascinados com a resposta dos bebês, que acompanham atentamente as histórias. Outros se comoveram com a receptividade de crianças e pais. Houve, ainda, aqueles que se surpreenderam com a própria capacidade de contar histórias.

PARCEIROS - PORTO ALEGRE

INSTITUTO
Reconhecimento
A fundadora do Instituto Rio de Histórias, Regina Porto teve sua poesia “Família Social” selecionada para o Concurso Nacional de Novos Poetas Sarau Brasil 2016, que vai dar oportunidade para novos talentos da poesia no país possam apresentar seus trabalhos. Os poemas selecionados vão fazer parte do livro Prêmio Sarau Brasil 2016. Antologia Poética.

A poesia selecionada para o concurso
também foi bordada pela própria Regina no curso de extensão “Do Tecer
ao Texto” na Pontifícia Universidade
Católica (PUC) RJ.

Mais poesia reconhecida
A contadora de histórias e supervisora do Hospital Vitória – Barra da Tijuca, Adriana Marinho, a Drica, teve sua
poesia selecionada para a Antologia Comemorativa do III Encontro de Poetas da Língua Portuguesa – Em todos os
ritmos da poesia.

Oficina do Jogo Eu conto
Dia 14 de setembro, Regina Porto realizou oficina do “Jogo Eu Conto”, para os alunos de Turismo, da Escola Técnica
Duque de Caxias, parceira da Universidade Estácio de Sá. A oficina aconteceu aos pés do monumento à Estácio de Sá, no
bairro de Botafogo, que é administrado pela Universidade.

Show Palavras
No dia 16 de setembro vários dos contadores de histórias do Instituto Rio
de Histórias participaram da apresentação do show Palavras, organizado
pelo fazedor e poeta Manoel Herculano, no Bu Teco Cultural, em Botafogo.

Sarau de formatura
No dia 22 de setembro aconteceu o Sarau de formatura, que reuniu os 80 novos voluntários contadores de histórias do Instituto Rio de Histórias – projeto Viva e Deixe Viver.
O evento ocorreu na Livraria da Cultura, no centro da cidade.
Estiveram presentes os contadores de histórias do Grupo Conte Comigo (Cris Seixas,
José Matos e Lis), do grupo Costurando Histórias (Giovana Olivieri, Gizele dos Santos,
Sílvia Carvalho, Bianca Barboza, Drica Marinho e seu filho, Manoel Herculano, Lucrécia Marques, Valéria Pereira,
Esmeralda) e do grupo Companhia do Tambor (Flávio Marinho).
Houve ainda a presença das representantes das Secretarias Municipal de Saúde, Eliane Braga, e Estadual de Saúde,
Stephanie Férte. O representante da Unimed Rio, Luiz Delfino também prestigiou o evento. O Presidente e Fundador da
Associação Viva e Deixe Viver, Valdir Cimino enviou um vídeo parabenizando os formandos do Instituto Rio de Histórias.
O orador da turma foi o formando Edmar Facó. O Credor do Contador foi lido pelo Edmar Facó e pela Bárbara Ann.

credo do contador – edmar facó e bárbara ann
Orador da turma de contadores
de histórias do instituto rio de
Histórias 2016, edmar facó.
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Ouvidora ana duek com regina Porto

Mini Histórias
Por: Monik florian, fazedora da Viva

Mês de muitas comemorações
"Outubro é um mês agitado, cheio de datas para comemorarmos. Dia 12 logo nos traz
3 datas: o Dia da Criança onde todos nós podemos deixar a seriedade de lado e lembrarmos da nossa infância, o que pode ser feito com um gostoso livro infantil, já comemorando o Dia Nacional da Leitura, que também dia 12. Ainda temos uma comemoração antes deste dia encerrar, que é o Aniversário de Criação do Instituto Rio de
Histórias, uma das afiliadas da Associação, que em 10 anos de existência já atendeu
mais de 145 mil crianças e adolescentes.
E outubro ainda não acabou e mais datas temos para lembrar: dia 15 de outubro
temos o Dia do Professor. Profissão tão importante para crianças, jovens e adultos.
Valorize seu professor e lembre-se com carinho daqueles que fizeram tanto para que
você pudesse ser quem você é hoje.
Dia 18 temos o dia do Médico. Quem não sabe o quanto um médico é importante?
Depositamos nele nossa saúde e nossa vida, então vamos agradecer por quem dedica a própria vida para que a nossa
vida seja sempre melhor. Ufa, que mês agitado.
E para encerrar, já no finalzinho, temos no dia 29 o Dia Nacional do Livro. Quantos livros você leu este ano? Muitos?
Poucos? A leitura nos possibilita tanta coisa: podemos aprender, sonhar, naquelas palavras presentes em um livro
podemos encontrar respostas para algumas perguntas e fazer novos questionamentos. Ler faz bem para a mente, para
o corpo, e para tantas outras coisas.
Leia, sonhe, aprenda, faça do livro um companheiro constante."

Perfil do Voluntário
O novo cabeça de chave
João Carlos Bernardes da Silva conta que ouviu falar sobre o trabalho da Associação Viva e Deixe Viver por meio de duas
contadoras: uma no Centro de Voluntariado de SP e outra no portal do Itaú. “Pesquisei e me apaixonei pela causa da Associação. Fiz o curso logo em seguida e atuo como
contador no Hospital Cruz Azul desde agosto de 2014”,
relata, com alegria.
Durante seu processo de formação, João fez estágio
com a Marilia Tresca e Paulo Cavalheiro, os quais considera grandes amigos, mestres e tutores. “A Marilia,
que por vários anos foi a cabeça de chave com grande
louvor, me ofereceu a oportunidade, além da Viva, de
me tornar o cabeça de chave este ano. Papel que faço
com muito orgulho”, aponta o voluntário.
João tem muito orgulho da sua trajetória como contador de histórias da Viva e leva no bolso do avental
muitos sorrisos e histórias para contar. “Tenho muitos casos para relatar, mas, no geral, após as minhas contações, vejo
crianças introspectivas tornando-se mais abertas e sorridentes, crianças irritadas ficando mais tranquilas, pais querendo
contar para os filhos e enfermarias, onde ninguém se falava, transformando-se em ambientes com conversas e brincadeiras”, pontua João, que não deixa nunca de ser grato: “Agradeço a todos que me ajudaram a chegar aqui”, completa.

Viva Voz
“Quando cheguei o garoto estava muito bravo, não aceitou história, só ficava de cabeça baixa. Aos poucos aceitou adivinhar os bichos e os desenhos
para pintar. Ele foi mudando e deu até risada. Quando já estava me retirando do andar sua mãe veio até o corredor comunicar que ele já estava
pintando tudo e tinha gostado muito.”
rita Maria diogo
Hospital São Paulo – SP

Livro do mês
A Lenda da Paxiúba
Que feitiço havia no canto misterioso de Milomaqui, o menino índio? Esta lenda
conta uma bela história de amor e fala da paxiúba, uma palmeira que serve para
a confecção de flautas sagradas, zelosamente guardadas pelos índios Camaiurá.
A coleção Lendas Brasileiras reconta, em linguagem de hoje, criações dos povos
que formaram o Brasil.

a lenda da Paxiúba
Autor: terezinha eboli
Editora: universo dos livros

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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