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Levando alegria à Casa Ninho 
O bonito e aprazível bairro da Aclimação, localizado na região central de São 

Paulo, abriga a Casa Ninho de Apoio à Criança Carente com Câncer, uma entidade 
beneficente que promove a adequada acomodação de crianças e mães vindas de 
outros Estados, durante o período de tratamento em hospitais da cidade. Foi nesse local 
que no dia 1º de junho as voluntárias da Viva Magaly Romão e Maria José Leite, com 
apoio do Instituto Helena Florisbal - IHF, proporcionaram momentos de descontração, 
entretenimento e ludicidade para as crianças e familiares acolhidos na Instituição.

Para a atividade de contação de histórias reuniram-se 10 crianças, seus familiares 
e representantes da Casa Ninho e do IHF. Para a ocasião, Magaly e Maria José 
escolheram o livro a Família Sujo, de Gustavo Finkler, que relata várias situações do 
cotidiano familiar, com muito bom humor. A história foi contada e cantada. As músicas 
levaram ritmo, movimento e alegria, além de propiciar interatividade. Para ilustrar o 
tema higiene pessoal, a dupla de voluntárias usou figuras em formato bidimensional 
que representavam a família, tornando mais lúdica a contação. Magaly e Maria José 
- que atuam semanalmente no Hospital AC Camargo – proporcionaram uma tarde de 
diversão inesquecível para as crianças.

SÃO paULO
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Termina o curso Liderança e Multiplicação 2017
No dia 3 de junho aconteceu o 2º módulo do curso Liderança e Multiplicação iniciado 

em maio. Desta feita, Tony Silva, por meio de uma apresentação em Power Point bastante 
explicativa, enfatizou a importância do preenchimento do Diário Eletrônico e o quanto 
este instrumento possibilita análises variadas da atuação do grupo de voluntários. Por 
ser padrão para todo o Brasil, a Associação e todos os seus voluntários podem obter 
facilmente um retrato fiel do trabalho que vem sendo realizado nos hospitais parceiros. 
Além disso, os dados compilados pelo diário compõem o conteúdo do Balanço Social 
da Associação Viva, anualmente apresentado para patrocinadores e apoiadores, e do 
relatório Gestão Viva acessado pelos hospitais. Portanto, devido a sua grande relevância, 
Tony solicitou a todos os presentes que reforcem em suas equipes a necessidade do 
preenchimento deste Diário. 

Na mesma reunião, os presentes foram orientados a como agir com os novos voluntários 
que começarão o treinamento prático nos hospitais parceiros no mês de julho.

O 3o e último módulo do curso Liderança e Multiplicação ocorreu no dia 1o de julho 
com a palestra A Arte da Comunicação na Motivação e na Administração de Conflitos, 
ministrada por Alexsandra Mauro, no auditório da Uninove Campus Vergueiro. Os três 
módulos deste curso tiveram como principal objetivo a capacitação de novos líderes 
Cabeças de Chave.
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História ConVida 
Nos dias 07 e 08 a Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Leonel Franca, 

localizada no Jardim Rincão, bairro da região noroeste de São Paulo, recebeu de 
braços abertos os oficineiros Carlos Sereno, Fábio Lisboa, Isaías Nascimento e Tony Silva. 
Foram dois dias de muito entretenimento. No primeiro, 200 crianças na faixa etária de 
6 a 8 anos ouviram a história do livro Emilinho e o Vô Ribas, com personagens criados 
pela Associação Viva e Deixe Viver. Após, as crianças foram divididas em três grupos e 
realizaram uma vivência de duas horas com o jogo Eu Conto! a fim de estimulá-las, de 
forma prática, a criarem e contarem suas próprias histórias. 

No dia seguinte, foi a vez de 150 crianças entre 9 a 12 anos que assistiram à interpretação 
do livro Leo e as Caixas de Música, de Ricardo Prado, seguida da oficina com o jogo 
Eu Conto!. Ao fim de cada dia, as crianças receberam um exemplar do livro utilizado 
na apresentação com o objetivo de motivar a leitura. Todos gostaram das histórias e do 
jogo Eu conto! e houve interação ativa entre crianças, oficineiros e professores.

O projeto História ConVida tem a parceria da Fumcad - Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e iniciou-se em 2016. Desde então, vem promovendo e 
estimulando a arte de contar histórias. As apresentações acontecem em escolas públicas 
de São Paulo utilizando livros infanto-juvenis para crianças de 06 a 08 anos e de 09 a 12 
anos.
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Balanço Social da Viva 
O elegante auditório do Itaú Cultural na avenida Paulista foi palco da apresentação 

dos resultados do Balanço Social da Associação Viva exercício 2016. Em 21 de junho, nosso 
presidente Valdir Cimino detalhou à plateia de apoiadores, parceiros e interessados os 
dados da Viva pra lá de exitosos. Números como: 200 mil pessoas impactadas, das quais 
90 mil foram crianças e adolescentes (50 mil, só em São Paulo); 1300 voluntários atuantes 
em 90 hospitais (45 em São Paulo); apoio de 167 fazedores; e presença em sete Estados 
e 23 cidades em todo o país. Sucesso que dá orgulho a toda a equipe! Para maiores 
detalhes e outras informações acesse o link: 

http://www.vivaedeixeviver.org.br/home/balanco-social

Após a apresentação do Balanço Social, Valdir convidou ao palco o Dr. Guilherme 
Brockington, físico, pesquisador e professor, que falou sobre o tema Neurociência do 
afeto: a ciência da contação de histórias. O palestrante comprovou a importância da 
contação de histórias na produção de substâncias cerebrais responsáveis pelo prazer, 
alegria e amor.
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BaHia

Festa junina no itaci 
Também no dia 21 aconteceu a aguardada festa junina no Instituto de Tratamento do 

Câncer Infantil - Itaci, promovida pela Fundação Criança com o apoio de várias ONGs 
que atuam no hospital. A festa foi pura diversão com distribuição de chapéus, comida 
a vontade e de graça, correio elegante, barraquinhas bem decoradas, quadrilha, 
prendas de montão e muita alegria. Participaram tanto as crianças internadas quanto 
as que frequentam o ambulatório e o hospital dia. Os voluntários da Viva ajudaram na 
cadeia que, com muito bom humor, estava sempre cheia de médicos, enfermeiros e 
parentes das crianças.

Cordelizando
O Projeto Cordelizando abriu a programação do mês de junho na Viva Bahia. 

Patrocinado pela Caixa Econômica e com a participação do colaborador e cordelista 
Maviael Melo, o evento resgatou a história do povo nordestino por meio de literatura 
de cordel, cantoria, arte, declamações, recitais e bate-papos poéticos. Tudo em clima 
de festejos juninos. Estiveram presentes as voluntárias Valéria Amorim, Regina Fonseca e 
Lilian.
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O primeiro livro ninguém esquece
Nossa voluntária Adriana Campos, que atua na OSID, lançou seu primeiro livro: a 

Briga das Flores, publicado pela Giostri Editora. A narrativa trata do desentendimento 
das flores de um jardim encantado que partem para a violência mútua. A história leva à 
descoberta da melhor forma de resolver conflitos. O evento ocorreu na Livraria Cultura, 
localizada dentro do Salvador Shopping, e contou com a presença de Edvaldo Alcantâra, 
um dos três responsáveis pela Viva Bahia. A autora prometeu distribuir exemplares aos 
demais contadores da equipe.

Festejos juninos
Junho é mês de festas em Salvador. A celebração de três santos católicos - Santo 

Antônio, São João e São Pedro - deixa a cidade enfeitada de bandeirolas. O forró é 
o ritmo mais tocado e dançado. Salvador resgata o clima das cidades do interior e, 
a depender da rua, há até fogueiras nas portas. Fogos de artifício iluminam o céu e a 
alegria contamina todos. 

A equipe de voluntários entrou nesse clima de comemoração. Começou com a 
tradicional trezena de Santo Antônio, rezada na disputada casa de Mabel Velloso - 
educadora, escritora, compositora e cordelista baiana - que está sempre disposta a 
colaborar com as oficinas e eventos da Viva Bahia. Nesse dia, o grupo esteve com Rafael 
Morais, professor, ator e coordenador artístico do Teatro Griô. 

Nas contações de histórias, os voluntários fizeram arraiá nos hospitais. Vestidos 
a caráter, com trajes coloridos e chapéus de palha, entoaram cânticos e levaram 
animação e alegria contaminando a todos. Pura emoção!
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BRaSíLia

Feira do Livro de Brasília
A Associação Viva esteve presente na Feira do Livro de Brasília, ocorrida no dia 22 

de junho, no Shopping Pátio Brasil. Na ocasião, a animação da contadora de histórias 
Lêda Dal Magro de Meneses tomou conta do estande da Editora Paulinas, que lotou 
de crianças de escolas visitantes. Receptivos e alegres, os estudantes interagiram e 
solicitaram muitas histórias. Lêda escolheu quatro para contar: Você Viu?, de Edméa 
Campbells - Ed. Paulinas; Eu Sou o Mais Forte, de Mário Ramos- Martins Fontes; Bruxa, Bruxa 
Venha à Minha Festa, de Arden Druce - Brinque Book; e Uma Chapeuzinho Vermelho, de 
Marjolie Leray - Cia das Letrinhas. Ao terminar, Lêda recebeu muitos abraços e sorrisos e 
ainda ficou com a satisfação de ter tido a oportunidade de compartilhar boas histórias. 
Agradecemos ao convite da Editora Paulinas e a possibilidade de divulgar o trabalho da 
Associação para outros públicos.

Oficina de teatro, improvisação e contação de histórias
Para tornar-se um bom contador de histórias, mais do que talento, é preciso treino e 

capacitação. Pensando nisso, a parceria Associação Viva e Fundação Banco do Brasil 
propiciou a realização de uma oficina com o objetivo de introduzir os voluntários na 
arte da linguagem corporal, visual e intuitiva. Sob a batuta da oficineira Tatti Ramos, 35 
voluntários estiveram na Escola Classe 114 Sul no dia 24 de junho participando de várias 
atividades. Em uma delas, a turma foi dividida em duplas para criação de histórias e, 
através de linguagem corporal, descobrir a palavra-chave de cada narrativa. Trava-
língua com aceleração de leitura foi outro jogo utilizado na oficina. O sucesso foi geral! 
Com muito entusiasmo, os voluntários participaram ativamente. Além do aprimoramento, 
as atividades propiciaram o fortalecimento da integração entre eles.
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LiMEiRa/Sp

assumindo o seu contador de histórias
A parceria da Viva com a Fundação Banco do Brasil continua rendendo bons frutos. 

No dia 1º de julho, no UniCeuB – Centro Universitário de Brasília, a voluntária Adriana de 
Rezende Dias, juntamente com a coordenadora do projeto Viva Feliz - Isadora Freire, 
organizaram um evento com palestras, dinâmicas e roda de conversa. O conteúdo 
ficou sob a responsabilidade de Adriana e da psicanalista Ângela Veiga. O intuito da 
programação foi oferecer aos contadores participantes a oportunidade de compartilhar 
histórias e vivências por vezes difíceis durante a atuação, bem como valorizar as razões 
que os fazem continuar e perseverar como voluntários. Todos elogiaram a iniciativa e o 
espaço que foi aberto para relatarem seus desafios. Um dos resultados mais importante 
foi a identificação que uns tiveram com as experiências dos outros, propiciando empatia 
e melhor entendimento das funções do voluntário.

Um passaporte para a história
Uma parceria entre a Viva, a empresa MAHLE Metal Leve S.A e o SESI de Limeira/SP 

resultou no evento Teia Viva – um passaporte para história. Ocorrido no dia 10 de junho, 
o encontro contou com oficina de contação de histórias coordenada pela oficineira 
Marília Tresca e teve como objetivos valorizar e qualificar o trabalho dos voluntários. 
Marília utilizou a técnica de histórias com dobraduras para animar os 18 participantes, 
entre jovens e adultos. A medida que ela contava uma história, ia confeccionando a 
dobradura e ensinando aos presentes o passo a passo. Ao final de cada história, surgiu 
uma dobradura lúdica que tinha sempre um movimento, som ou algo surpreendente. 

Além do aprendizado, os presentes se divertiram a valer. Marília teve o cuidado de 
selecionar histórias interessantes e alegres como a do menino invisível que soltava pum, 
a princesa que só chorava porque nada dava certo, o papelzinho descontente que 
acabou se transformando em algo que o fez feliz quando descobriu o amor, o monstrinho 
comedor de medos e até uma caixa/envelope onde todos puderam guardar suas 
dobraduras para levá-las para casa. O evento foi muito proveitoso já que os presentes 
gostaram e participaram ativamente durante todo o tempo da oficina.
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MaRíLia/Sp

Não é só criança que gosta de história
Todas as semanas, as terças-feiras, acontece uma sessão de contação de histórias 

e arteterapia no Lar São Vicente de Paulo, em Marília. As responsáveis compõem uma 
equipe pra lá de animada: Karen Fabiana dos Santos Leite, Joana de Cássia Senna 
da Silva, Roseleine Aparecida Formenton Crisostomo e Zuleide de Moraes Gatti Guerra, 
todas voluntárias da Viva. Os objetivos dessa trupe é levar aos idosos atividades que 
divirtam, estimulem a participação e melhorem a socialização. Começa com uma 
história cuja narrativa introduz mensagens positivas ou relativas a uma determinada data 
festiva, como Páscoa e Natal. Após, as voluntárias apresentam uma atividade manual 
que muda a cada semana. Pode ser confecção de mosaico com casca de ovos ou com 
bolinhas de papel crepom, máscara de carnaval, coelho ou passarinho feito com lã, 
cachepô de varetas de jornal e pintura em tecidos ou em papel.

O número de participantes varia de 10 a 20 pessoas, sendo que o público feminino é 
maior. As voluntárias são unânimes em afirmar que “as atividades são do agrado deles, 
pois nos recebem com muita alegria e solicitam que possamos voltar mais vezes por 
semana”.

 A maior comprovação de que o objetivo tem sido alcançado está na alegria com 
que as voluntárias são recebidas no Lar, onde os idosos as aguardam com expectativa.

Participantes.
Marília Tresca (a direita) ensinando a turma 
da Mahle Limeira a fazer as dobraduras.

Participantes “brincam” com o monstrinho que come lixo e medos.
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RECiFE

Novos voluntários em ação
Depois de quatro meses (de março a junho), o curso A Arte de contar histórias no âmbito 

da saúde turma 2017 chegou ao fim. Após tantos ensinamentos, dicas e orientações, a 
formatura dos novos voluntários da Viva/Recife aconteceu no dia 1o de julho. O auditório 
Roque de Brito da Uninassau, Derby-Recife foi pequeno para tanta alegria, emoção e 
motivação. A organização estava impecável graças ao suporte dos apoiadores : Grupo 
Ser Educacional, Vectra Consultoria e Serviços, Maratá, Capricche, Lourinhofilmes, Sra 
Festa e Cherparti. O entretenimento ficou por conta dos escritores Vinicius Viramundos 
e Socorro Miranda que, com show de viola, trava-línguas e contação de histórias de 
suas autorias, contribuíram, e muito, para o sucesso do evento. Parabéns a todos e em 
especial às formandas, as estrelas do evento, para as quais a Associação Viva inteira 
deseja felicidade e excelente atuação.

Parabéns formandas!

Escritor 
Vinicius Viramundos.

Escritora 
Socorro Miranda.

Homenagem das 
cabeças de chave à 

coordenadora Ana Inês.

Jenny, oradora da turma.



1110

Muita cultura nas atividades cariocas 
Junho começou com literatura no Rio de Janeiro. No dia 3, 

aconteceu o evento Poesia no Parque – Centro Educacional 
Anísio Teixeira, no bairro de Santa Teresa, quando várias 
contadoras participaram e encantaram os presentes.

Uma nova edição do Conversa Literária 
ocorreu no dia 7, na Barra da Tijuca. Por três 
horas, o evento, coordenado por Cíntia Barreto, 
contou com a presença de Alan Minas, autor do 
livro a Família Dionti, e diretor do filme homônimo, 
lançado no 1º semestre deste ano. Estiveram por 
lá também os atores que atuaram neste filme. a 
família Dionti narra a fantástica história de um pai e 
seus dois filhos adolescentes que vivem em um sítio 
no interior de Minas Gerais. A mistura de fantasia 
e realidade tece com originalidade e poesia uma 
trama envolvente e cheia de surpresas.

Treinamento de voluntários
Os novos voluntários concluíram a etapa teórica 

no dia 10, quando a palestra Emoções tomou conta 
do auditório da Universidade Estácio de Sá. 

Proferida pela palestrante e oficineira Jacira Monteiro, 
reuniu muitos interessados: aos 82 voluntários em 
treinamento somaram-se 12 contadores veteranos. 
Foram trabalhados pontos positivos e negativos a 
partir de desenhos, objetivando tratar os sentimentos 
diante dos fatos do dia a dia.

E no dia 20, os 82 novos voluntários começaram o estágio prático em 24 hospitais 
parceiros da Viva.

RiO DE JaNEiRO
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Lembranças amorosas
No dia 13 aconteceu o Encontro Lembranças Amorosas com o 

escritor e contador de histórias Francisco Gregório Filho, mediado 
pela escritora e também contadora Suzana Vargas, fundadora do 
Espaço Cultural Estação de Letras. Tudo se passou no Teatro do 
Ginástico, do SESC, centro do Rio de Janeiro. Francisco Gregório 
é palestrante do treinamento dos novos voluntários desde 2005, 
além de realizar oficinas para os veteranos. Nesse dia, estavam 
presentes 20 voluntários que ainda tiveram a oportunidade de 
ouvir a contadora de histórias Gizele Santos fazer uma leitura do 
livro de Gregório, Lembranças amorosas.

Mais cultura
No dia 19, a equipe carioca participou de 

uma visita guiada à Casa de Cultura Ligya 
Bojunga, no bairro de Santa Teresa. A escritora 
Ligya Bojunga, de 84 anos (1932), é considerada 
um dos maiores nomes da literatura infanto-
juvenil brasileira e mundial. Os contadores 
utilizam alguns textos da escritora nas atuações 
com adolescentes. A Fundação que leva seu 
nome iniciou as atividades em 2006 e é destinada 
a desenvolver e apoiar projetos ligados ao livro. 
Participaram dessa atividade 15 contadores de 
histórias.

No dia 23, ocorreu a Conversa Literária com a biblioterapeuta Cristiana Seixas, sobre 
a escritora, repórter e documentarista brasileira Eliane Brum. Cinco contadores estiveram 
presentes.
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Homenagem
A data de 24 de junho foi reservada 

para homenagear os 10 anos do grupo 
Agregando, formado a partir de oficinas 
do escritor e mentor Francisco Gregório. 
Deste grupo participam 12 contadores 
de histórias. Na ocasião homenageou-
se também a escritora e contadora de 
histórias Sonia Sampaio.

O mês termina com mais literatura...
Na livraria do Largo das Letras, em Santa Teresa, aconteceu, 

no dia 25, o Sarau Literário no qual houve a apresentação 
do livro Lembranças Amorosas, de Francisco Gregório Filho, 
mediado pela escritora Sílvia Carvalho. Participaram 12 
contadores de histórias e 4 fazedores, além de Regina Porto, 
fundadora do Instituto Rio de Histórias. Alguns dos contadores 
presentes fizeram leituras do livro Lembranças Amorosas.

... e prêmio.
A fazedora Silvia Carvalho recebeu, no dia 

27, na Fundação Nacional do Livro Infanto-
Juvenil, um prêmio pelo conto Leia Comigo. 
No mesmo dia ocorreu o lançamento do livro 
Tem Cabimento?, da escritora Andrea Viviana 
Taubman.

SUzaNO/Sp

Contação divertida
O Instituto Beneficente Viva Vida na cidade de Suzano tornou-se palco para uma 

oficina de contação de histórias comandada pelo voluntário Tony Silva, em parceria com 
o Instituto Helena Florisbal – IHF, no dia 08 de junho. O propósito foi levar entretenimento 
às crianças e aos funcionários do abrigo. Cerca de 12 pessoas ouviram de Tony histórias 
da literatura atual e lendas japonesas com ilustrações de Kamishibai. Tudo muito bom! 
Além da alegria das crianças, o acolhimento e a atenção do Instituto e do pessoal do 
IHF que acompanhou o evento são dignos de registro. 
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Esta é a mais nova coluna do Historiar, escrita por Marga, voluntária que atua na 
cidade de São Paulo.

“Em minhas atuações em hospitais, acho sempre interessante fazer algo que a criança 
participe e que estimule sua imaginação e sua criatividade. Uma atividade que tenho 
obtido sucesso é construir figuras com a técnica do origami. O origami pode ser usado 
tanto para contar uma história como para completá-la, fazendo com que a criança 
participe ativamente. Por exemplo, quando conto a história do ‘Monstro que adorava 
ler’ (autoria de Lili Chartrand e Editora SM), ao final mostro vários marcadores de livros 
feitos com essa técnica, para a criança escolher o seu preferido.

Origami (ori=dobrar e kami=papel) é a arte de dobrar papel. Originária do Japão, 
esta arte foi transmitida oralmente por muitos séculos de geração em geração. Com o 
passar do tempo foi se popularizando e é praticada no mundo todo. Um simples pedaço 
de papel pode transfomar-se em várias figuras: animais, flores, objetos utilitários, figuras 
geométricas e decorativas. Dobrar papel para compor formas é um simples e ingênuo 
passatempo, mas pode significar muito mais. As dobraduras abrem as portas de um 
universo em que estão presentes arte, ciência, disciplina e criatividade.

Há algum tempo, tive a felicidade de conhecer Irene Tanabe, na Viva, que com toda 
sua paciência oriental me ajudou, e ainda dá muitas dicas, na confecção de algumas 
peças mais elaboradas. Na internet todos podem encontrar sites, blogs e filmes que 
ensinam o passo a passo desta arte. Então, mãos à obra!

Abaixo, segue a sequência de dobraduras para formar o marcador de livros: 

Depois, é só completar com recortes de olhos, dentes, narizes e o que mais a sua 
imaginação inventar. O tamanho ideal para as crianças e acompanhantes dobrarem 
junto com o contador de histórias é o 15x15cm, no papel espelho, sulfite 75gramas ou 
papel fantasia. O contador de histórias pode utilizar recortes de papéis maiores, medindo 
30x30cm com os dois lados de cores diferentes, o que ajuda a identificar as dobras. Veja 
algumas sugestões de monstrinhos muito simpáticos.

DiCaS DE papEL
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RELaTOS
a

Hospital Municipal Salgado Filho/RJ

Uma nova voluntária descreve os três primeiros dias do seu treinamento 
prático:

Meu nome é Marcela Mello da Costa Cesário e sou uma das novas voluntárias da Viva. 
Atuo no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier/RJ, sob a supervisão de José Matos. 
No 1º dia, minha experiência foi maravilhosa! No momento em que cheguei à praça 
do Méier até a entrada no hospital, já fui sendo orientada em relação ao que poderia 
realizar e todos os passos que poderia dar. Tudo foi muito bem explicado. Agradeço ao 
José por ter ficado ao meu lado na contação de histórias, pois assim me senti muito mais 
tranquila. Acredito que os próximos encontros serão ainda melhores. Eu vou guardar este 
dia para sempre na minha memória e no meu coração. Obrigada por fazer parte deste 
momento e por ser o coordenador do Salgado Filho. Espero poder fazer o meu melhor. 

O meu segundo dia de estágio aconteceu com a veterana Maria da Glória. Eu fiz a 
contação dos livros O Gato no Telhado, de Ana Maria Machado e A lobinha ruiva, de 
Stella Greco. Contei as histórias para as crianças e suas mães e a experiência foi muito 
agradável. 

No meu terceiro dia de estágio contei histórias para 11 crianças, mais os pais. As 
idades variaram de 8 meses à 16 anos. Contei três histórias diferentes: Dudu e a caixa, 
A lobinha Ruiva e Até as princesas soltam pum. O meu dia foi maravilhoso! Cada vez 
percebo que todos ganham com este trabalho. Um abraço e muito obrigada por ter 
estado comigo neste dia.

Julho é conhecido como o mês das férias, viagens, fi lhos em casa... Porém, há 
muito mais. No dia 13 é comemorado o aniversário do Estatuto da Criança e do 
adolescente, uma lei de grande importância, que dispõe sobre a proteção integral 
dos jovens deste país, promulgada em 1990. A data nos leva a refl etir sobre o quanto 
os artigos desta lei estão realmente sendo aplicados, apesar dos seus 27 anos de 
vigência.

Dia 20 é reservado ao amigo. Quantos pessoas você realmente considera seus 
amigos? aqueles de verdade, que nos querem bem e com 
quem podemos contar sempre? 

O Dia do Escritor é celebrado em 25 de julho. Que 
tal escolher um livro e se deixar envolver pela narrativa, 
“viajar” pelas páginas e pela história? 

E, para fi nalizar o mês, no dia 27 vamos lembrar de quem 
cuida das crianças e que tanto cuidou de nós: o pediatra. 
Médico que frequentemente encontramos nos hospitais, 
onde trabalhamos como contadores voluntários, cuidando 
e devolvendo a saúde aos pequenos.

por: Monik Lelis, fazedora da Viva.

MiNi HiSTÓRia
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