
Encontro de Autores Baianos de Literatura Infantil.

Dia Internacional do Voluntariado
No dia 5 de dezembro, comemorou-se o Dia Internacional do Voluntariado. Os voluntários da Viva participaram de uma

roda de conversa sobre a importância do voluntariado e Cláudia, Loide e Eliana deram seus depoimentos. Raissa falou

em nome do trabalho à frente do Livres Livros. Experiências foram trocadas nesse processo de doação e de entrega por

uma grande causa. Logo depois, começou a contação de histórias com Mabel Velloso, madrinha da Viva. Ela contou

várias histórias, fez os voluntários cantar, orar e agradecer por tudo.

Renata Fernandes César, escritora, apresentou o personagem da história “Como é que é, chulé quer morar no meu pé”.

Os contadores Raí Santana e Valéria Amorim também deram sua colaboração e deixaram todos os participantes em

silêncio, ouvindo e sonhando. Em seguida, houve a troca dos

aventais pelos jalecos, o que formalizou o encerramento da for-

mação dos novos fazedores/contadores de histórias, pela parceria

com a UNEB e UCSal.

Relacionamento com a Mahle de Indaiatuba e a
Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura (Fiec)

No dia 24 de janeiro, representantes da Viva e Deixe Viver participaram de uma reunião na Mahle de Indaiatuba com a

Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura (Fiec), instituição municipal de ensino técnico fundada e sediada na

cidade de Indaiatuba (SP). Na ocasião, foi fechada uma nova par-

ceria: as ações da Mahle acontecerão na Fiec e a Viva desenvolverá

atividades com professores, gestores e alunos da fundação.

Reunião na Santa Casa de Ubatuba.

Reunião na Santa Casa de Ubatuba
No dia 20 de janeiro, Valdir e Violeta par-

ticiparam de uma reunião com o prove-

dor e a assessoria de imprensa da Santa

Casa de Ubatuba, para negociar um con-

trato de cooperação técnica.

Foto oficial da
confraternização de fim

de ano na sede da Viva e
Deixe Viver.

Confraternização de fim de ano
A festa de confraternização de

funcionários, cabeças de chave

e membros do conselho e da

diretoria da Associação Viva e

Deixe Viver aconteceu no dia

22 de dezembro de 2016, com

muita alegria e união.

Treinamento do Projeto Dodói
No dia 27 de janeiro, foi realizado o último treinamento do Projeto Dodói, apresentado em edições anteriores do Historiar.

Esse encontro teve a participação do voluntário e contador de histórias Carlos Sereno, que ministrou uma oficina.

Encontro de voluntários
No dia 16 de dezembro de 2016, foi realizado um encontro

de voluntários da Santa Casa na sede da Associação Viva e

Deixe Viver com o intuito de celebrar mais um ano de tra-

balho voluntário. 

Além de rever amigos de outros dias, assistir à entrevista

feita com um dos atendidos na Santa Casa e conversar sobre

o trabalho no hospital, houve contação de histórias e troca

de livros em uma divertida brincadeira de amigo secreto.
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Festas de fim de ano nos hospitais
Em função do Natal, algumas ações específicas foram desenvolvidas no HGE, que sempre atrai mais voluntários nesse

período e, com a ajuda da equipe multiprofissional, promove vários momentos de alegria aos pacientes e respectivos fa-

miliares, com empenho, música e ludicidade. No dia 26

de dezembro, uma dessas ações, realizada no Hospital Ge-

ral Roberto Santos, ocupou o portal da Secretaria da Saúde

com a entrega de 800 novos dispensadores de álcool em

gel e contou com a presença da nova voluntária, Carmen

Esquivel, que, junto aos Anjos da Enfermagem, estagiários,

coral do HGRS, mamãe Noel, distribuiu amostras por todo

o Hospital.

Feliz 2017!
Dando início às atividades de 2017, no dia 19 de janeiro a Viva participou do Encontro de Autores Baianos de Literatura

Infantil, que aconteceu na loja Aquarela, um lugar mágico e encantador. Estavam presentes os escritores Renata

Fernandes, Irá Rodrigues, Lulu Lima, Adelice Souza, Paula Piano Simões, Moina Bartilotti, Emilia Nunez e Paulo Maurutto;

as editoras Mil Caramiolas (Lu Lima) e Solisluna (Valeria Pergentino); o ilustrador Heitor Neto; as contadoras de histórias

Valéria Amorim e Luciana Simões e Cláudia Guimarães, da Viva Bahia; e a psicóloga e dona do espaço Lorena Pimenta e

seu esposo Eduardo de Barros, autor do livro A Carne

dos Deuses.

Muitas informações foram compartilhadas, livros, apre-

sentados, ideias afloraram e houve a certeza de que

outros encontros acontecerão. O evento mostrou a im-

portância de a Viva Bahia fazer-se presente para le-

vantar a bandeira da contínua contribuição, divulgando

e firmando parcerias com excelentes pessoas.

Encontro de voluntários.

VINCULADA BAHIA

Comemoração e autoconhecimento
No dia 3 de dezembro, a Associação Brahma Kumaris, por meio de sua colaboradora Lina, conduziu os voluntários a uma

viagem ao autoconhecimento. Na oportunidade, também foi feita uma homena-

gem à Cláudia, por seu aniversário.

Dia Internacional do Voluntariado.

Campanha sobre a importância da higiene no HGE.

VIVA E DEIXE VIVER - BAHIA



Mutirão de Natal no HMIB
Na tarde do dia 26 de dezembro, no hospital HMIB, em Brasília,

houve outro mutirão de contação de histórias. A ação foi reali-

zada por voluntários da Viva que fizeram uma campanha para

arrecadar brinquedos e entregaram kits para as crianças inter-

nadas. Além disso, os voluntários, com muita alegria, disposição

e entusiasmo, encantaram todos com belas histórias.

VINCULADA BRASÍLIA

Confraternização 
As voluntárias que atuam no Hospital Regional de Ceilândia organizaram uma confraternização de Natal maravilhosa no

dia 18 de dezembro, na casa da voluntária Denise. Participaram dessa comemoração onze voluntários, além de convidados.

Cada um levou uma guloseima e a festa foi muito animada: teve cantigas de Natal, contação de histórias, troca de expe-

riências, Amigo da Onça... Cada participante ganhou dois livros de presente.

Mutirão de Natal Hospital Regional de Ceilândia
No dia 19 de dezembro, as voluntárias Joelda, Dadá, Marlúcia, Vãnia e Leda, que atuam no Hospital Regional de Ceilândia

(HRC), se reuniram em um mutirão de Natal, além de convidados especiais que marcaram presença: Tia Maroca

(contadora de histórias) e Papai Noel. Foram distribuídos 60 kits com desenhos impressos, giz de cera, massinha de

modelar e um livro para cada criança hospitalizada, para a equipe de enfermagem, para os auxiliares, guardas e para a

equipe de apoio. 

As crianças e os pais ficaram encan-

tados com o Papai Noel, com as his-

tórias, com as canções e com a ani-

mação da turma de voluntários. Já

a equipe de enfermagem ficou

emocionada com as canções de Na-

tal dedicadas a ela.

Segundo mutirão de Natal no HRC
Já no dia 23 de dezembro, a outra parte da equipe de contadores

de histórias que atua no Hospital Regional de Ceilândia se reuniu

para o segundo mutirão de Natal. Papai Noel entregou kits para

as crianças. Participaram dessa ação as voluntárias Renata, Lei-

dimar, Adriana, Carla, Alcideia, Dadá, Marlúcia.

Prêmio do Concurso Brasília Luz Solidária
No mês de dezembro, a Secretaria de Turismo do Distrito Federal realizou um

concurso cultural para premiar as melhores iluminações natalinas da cidade: o

Concurso Brasília Luz Solidária. O ganhador deveria escolher uma das instituições

de cunho socioassistencial beneficiadas pelo Programa Brasília Cidadã para re-

ceber cem cestas básicas. A vinculada de Brasília foi escolhida pelo morador

que ficou em 7º lugar no concurso.

A paixão da menina pelo livro
Neste mês, o Historiar traz a história de Renata, criança que passou algumas semanas internada no Hospital Materno

Infantil de Brasília (HMIB). Ela se apaixonou por uma história da jornalista e escritora Miriam Leitão, chamada Flávia e o

Bolo de Chocolate. Todos os dias, Renata pe-

dia para os contadores de história lerem o li-

vro mil vezes mil vezes. Ela gostou tanto da

história e dos contadores que a atenderam

que chegou a dizer que quer ser contadora

de histórias quando crescer. E começou a con-

tar histórias para as amiguinhas que estavam

internadas ao lado dela...

Assim que soube disso, no início de fevereiro,

Miriam Leitão enviou para Renata uma cole-

ção completa de seus livros infantis, cada um

com uma dedicatória especial à menina. E

mandou, ainda, uma carta para ser entregue

à pequena leitora. É possível para imaginar a

alegria de Renata, de sua família e daqueles

que participaram desse momento lindo?

VINCULADA PORTO ALEGRE

Dezembro de festivais de histórias
O mês de dezembro foi marcado, em Porto Alegre, por uma sucessão de festivais de histórias, com os contadores da

Viva percorrendo três das instituições onde atuam para levar alegria e presentes. Em uma mistura lúdica e divertida,

Papai Noel, princesas de contos de fadas, animais da floresta e até o Batman se uniram para fazer a festa.

A sequência de festivais começou no dia 17 de dezembro, no Hospital da Criança Santo Antônio da Santa Casa de Mise-

ricórdia, instituição onde a Viva atua há mais tempo. Cerca de cinquenta voluntários, organizados em grupos, percorreram

todos os andares do hospital, alcançando 230 crianças entre os setores de internação, UTI e emergência. 

No dia 12 de dezembro, foi a vez da Associação de Assistência à Criança com Deficiência (AACD/RS), onde quatro

contadores estiveram presentes, contando histórias e distribuindo lembranças para trinta crianças. Finalmente, no dia

29, dez contadores visitaram o Hospital da Criança Conceição, do Grupo Hospitalar Conceição. Ali foram atendidas trinta

crianças na internação oncológica e na recepção, e estas receberam kits com giz de cera e livros para colorir. Os materiais

dos kits foram fruto de uma campanha informal realizada pelos voluntários por meio de divulgação em mídias sociais,

entre amigos e em seus locais de trabalho.

Planejando a alegria de contar e muito mais
O ano de 2017 finalmente chegou. Para os contadores da Viva de Porto Alegre, o novo ciclo traz a certeza de um ano de

muita contação e alegria. Afinal, o ano foi aberto com o encontro “A Hora do Contador”, em que toda a agenda de 2017

foi divulgada. O evento aconteceu no auditório do Hospital da Criança Santo Antônio, no dia 14 de janeiro.

A coordenadora Idione Rosa foi quem apresentou o calendário. Em quase todos os meses haverá oficinas de aperfeiçoa-

mento, montadas para atender às principais demandas apresentadas pelos voluntários ao longo de 2016. Serão oficinas

que abordam desde o uso da voz até técnicas de contação para bebês.

Além disso, e também dos festivais e oficinas, haverá o “Curso de Formação”, em que todos os veteranos se envolvem,

direta ou indiretamente. Neste ano, o curso terá um novo módulo, formado por workshops com dinâmicas de grupo

que simulam a situação hospitalar.

Não bastasse tudo isso, o ano reserva ainda algumas surpresas deliciosas, como convites para contar histórias em

escolas, participar da Feira do Livro de Porto Alegre, entre outras. Muitos desses compromissos são oportunidades re-

pentinas que permitem ao grupo mostrar que podemos, sempre, ir além do esperado.

PARCEIROS - PORTO ALEGRE

VINCULADA RECIFE

Confraternização na Viva Recife
Aconteceu, no dia 10 de dezembro, a confraternização dos voluntários da Viva Recife, com

muitos abraços, alegria e aprendizado, contando com o apoio do Grupo Ser Educacional,

que cedeu as instalações da Uninassau Derby.



A participação do Instituto Rio de Histórias no

Programa da Rádio MEC AM, dirigido por Cadu

Freitas, aconteceu no dia 30 de janeiro. O tema foi

“Terapia através da literatura”.

Para finalizar, o treinamento de cem novos voluntários contadores de histórias do Instituto Rio de Histórias começou

no dia 4 de fevereiro de 2017.

Já no dia 20 de janeiro, houve um curso

ministrado pela fazedora Cecília Gopfert,

sobre a escritora Clarissa Pinkolas Éstes.

Em 26 de

janeiro,

aconteceu

também o

“Roda de

Histórias”, com

a voluntária

Valeria Pereira.

Dia Internacional do Voluntariado
Para marcar o dia 5 de dezembro, Dia Internacional do Voluntariado, e enriquecer a equipe, Rosa Costa (pedagoga,

mestre em Ciências da Linguagem e professora dos cursos de pós-graduação da UPE e FAFIRE) iniciou as atividades com

uma emocionante ciranda e, depois, conduziu sua brilhante palestra sobre contação de histórias para bebês.

Cleise Pereira, que atua com crianças especiais, fez uma apresentação sobre a utilização adequada de recursos para es-

timular crianças com microcefalia. Nyna Nascimento deu um show de interpretação contando a história “A Bela e a

Fera”.

Foram homenageados pela coordenadora da Viva Recife, Ana Inês Pina, os voluntários “estrelas”, aqueles com maior re-

gistro de horas dedicadas ao voluntariado em 2016: na AACD, Alinabel Gomes; no HUOC, Francisco Costa; no Helena

Moura, Renilda Santos; no IMIP, Rosa Costa; no Maria Lucinda, Rita Carvalho. Agradecimentos gerais a todos que contri-

buíram e contribuem para o sucesso deste lindo trabalho. 

Cleise Pereira
(utilização recursos
para crianças com
microcefalia)

Voluntários
homenageados
(Estrelas 2016)

Rosa Costa
(palestrante) 

Nyna Nascimento
(interpretação: 
A Bela e a Fera)

Semana natalina
Mesmo com o corre-corre típico de final de ano, os voluntários contadores de histórias fizeram uma força-tarefa para

manter a atuação constante e tornar o ambiente das instituições parceiras mais alegre e levar até elas o espírito do

Natal. No Hospital Infantil Maria Lucinda, houve entrega de livrinhos de histórias para todas as crianças internadas. No

Hospital Pediátrico Helena Moura, a voluntária Renilda Santos confeccionou palhacinhos com material reciclado e os

distribuiu. Na AACD, a entrega de lembrancinhas e a montagem e entrega de chapéus fez a diferença. Foram, também,

contadas lindas histórias sobre o Natal, o que fez com que as crianças embarcassem na magia que a data representa.

Tarde especial no Instituto do Fígado de Pernambuco (IFP)

Confraternização e muitos presentes
O Instituto do Fígado de Pernambuco (IFP) promoveu, no dia 18 de janeiro, uma confraternização com os pacientes

atendidos pela instituição. As crianças foram convidadas a participar de uma tarde de alegre, com muita contação de

histórias. Em parceria com a Companhia Elétrica de Pernambuco (CELPE), que fez uma campanha com seus funcionários

para arredar brinquedos, o IFP entregou os presentes, preparou um lanche coletivo e contou com a participação dos vo-

luntários da Associação Viva e Deixe Viver, Vanessa Brissantt e Francisco Costa, que contaram histórias e interagiram

com familiares, pacientes e com a equipe do IFP. O evento teve a participação da Dra. Leila Maria Moreira Beltrão

Pereira, presidente do IFP; Sandra Coutinho, gerente administrativa

e financeira; Viviane Uchoa, gerente de gestão de pessoas; e Dra.

Geórgia Lima, pediatra.

INSTITUTO

No dia 3 de janeiro, o Instituto Rio de

Histórias participou do Grupo de

Contadores de Histórias da Casa do

Tijolo, coordenado por Maria

Eugênia Arruda.

Em 16 de janeiro, o Instituto participou da Roda

de Histórias do Grupo Conte Comigo, formado por

voluntários contadores de histórias.



Viva Voz

“No primeiro quarto que entrei, encontrei uma paciente de 5 anos. Super es-

perta, interessou-se por uma leitura, mas o que rendeu mesmo foi a história

criada com o Jogo Eu Conto. Ela viajou que só viu. Foi bem divertido. E depois

foi a minha vez de escutar histórias da mãe de outra paciente de 14 anos, que

está internada por mais de 45 dias. Elas passaram Natal e virada do ano no hos-

pital, mas ambas bem alegres e esperançosas, pois a filha está bem melhor. E,

assim, finalizei minha atuação, indo para casa  bem feliz de vê-las tão animadas

mesmo com suas enfermidades.”

Voluntária: Geórgia Aparecida Santos de Aquino

Hospital: Instituto de Infectologia Emílio Ribas (SP)

Mini Histórias
Que tal começar o ano com uma boa leitura? No dia 7 de janeiro, foi comemorado o Dia do Leitor e, no dia 30 de janeiro,

o Dia Nacional da História em Quadrinhos. Aliás, que tal começar o ano lendo uma HQ? Um romance, ou um livro de

contos, ou de poesia também são boas pedidas. E para quem gostar de se divertir ou de descansar, este ano o Carnaval

cai no dia 28 de fevereiro, programe-se e leia!

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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