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Bisbilhoteca Viva e Biblioteca Mabel Velloso

O mês de outubro em São Paulo começou com dois lançamentos: Bisbilhoteca
Viva e Biblioteca Mabel Velloso. O evento organizado pela Viva para apresentar estas
novidades ocorreu no dia 4, na Biblioteca de São Paulo (BSP), um local público localizado
no Parque da Juventude, Zona Norte da cidade.
A abertura da programação ficou sob a responsabilidade de Sueli Motta, Diretora
da BSP. Em seguida, o coordenador do evento Valdir Cimino apresentou os dois projetos
que, segundo ele, estão em sintonia com a missão da Viva de promover conhecimento,
ao tornar acessível conteúdo que estimula a contação de história, tanto pela ferramenta
digital – a BisbilhotecaViva –, como pela biblioteca Mabel Velloso. Após, as bibliotecárias
voluntárias Lara e Catarina prestaram seus depoimentos seguidos pela exibição do
vídeo de Mabel Velloso, a escritora homenageada com seu nome na Biblioteca. Outra
atividade foi Emília em: Bisbilhotando Histórias Memoráveis de Monteiro Lobato com
Silvia Queiroz. A programação ainda contou com a premiação das 60 histórias do Ponto
de Cultura para a BisbilhotecaViva.
O público presente ficou admirado com os números apresentados referente ao Projeto
História com Viva do FUMCAD - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
da Prefeitura de São Paulo. Os participantes se entusiasmaram com a apresentação da
Emília que interagiu com o publico e encantou com suas histórias e músicas.
Esta iniciativa da Associação Viva e Deixe Viver teve a parceria da Biblioteca de São
Paulo, representada por Sueli Motta e Marcos Kirst - Gerente de Projetos da SP Leituras,
uma organização social de cultura cujo compromisso é fazer das bibliotecas públicas um
elemento vivo no cotidiano da vizinhança, oferecendo acesso à leitura e promovendo
eventos culturais e educativos.

O lado lúdico da aprendizagem na ciência
No dia 02 de outubro, em homenagem ao Dia das Crianças, Tania Alves da Costa cabeça de chave dos voluntários que atuam no Instituto de Ortopedia e Traumatologia
do Hospital das Clinicas, realizou um evento muito bacana, em parceria com o Projeto
Arte e Ciência no Parque.
Sob a coordenação do professor associado sênior do Instituto de Física da USP Mikiya
Muramatsu, a equipe do Projeto Arte e Ciência no Parque, na ocasião composta pelos
estudantes Luiz Henrique Gabriel, Sueli Roque, Daiane Barone, Hortência Silva Ribeira e
Larissa da Silva de Oliveira, levaram para as crianças do ambulatório do IOT/HC alguns
experimentos simples e com alto grau de interatividade como: telefone com fio, produção
de som, filtro coloridos, imagens tridimensionais, jogos matemáticos, caleidoscópio, cine
palito e reco-reco.
Durante duas horas, o Prof Mikiya e seu grupo encantaram as 15 crianças que estavam
na sala de espera do ambulatório, gerando interatividade e instigando a curiosidade
da meninada. O sucesso foi enorme! A oficina deixou um gostinho de quero mais em
todos que lá estavam: crianças, acompanhantes e equipe hospitalar. Ao final, todas as
crianças saíram com alguns desses experimentos como presentes pela participação.
Rosangela Suarti dos Reis, que coordena o trabalho voluntário no IOT/HC, parabenizou
a iniciativa da Tania por ter tido a ideia de convidar tão interessante projeto. Rosangela foi
a responsável por fotografar a alegria em que se transformou a recepção do ambulatório
do IOT/HC, como é possível comprovar nas fotos abaixo.
Outro excelente resultado a ser destacado foi que os estudantes que acompanharam
o Prof. Muramatsu na realização dessa oficina gostaram de conhecer o trabalho da
Associação Viva e ficaram motivados a participar na próxima seleção de voluntários.
O Projeto Arte e Ciência no Parque, criado em 2007, no Instituto de Física da USP,
promove a divulgação cientifica. A princípio, o projeto ocorria em espaços não formais,
mas nos últimos anos tem atuado em escolas públicas, visando despertar a curiosidade
e o interesse de jovens e crianças pelos temas da Ciência e Tecnologia. A fim de facilitar
a interação do público com os experimentos, conta atualmente com 12 alunos de
graduação que atuam como mediadores.

Prof Mikiya Muramatsu e Tania Alves da Costa
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Interação com histórias
A contação de histórias correu solta no Centro Social Brooklin Paulista, no dia 5 de
outubro com a coordenação de Carlos Sereno. O colaborador da Viva escolheu para
narrar as seguintes histórias: Skateruga (de Rogério Borges); Cabritos, cabritões (autoria
de Federico Fernandez e Olalla Gonzalez), Uma ideia toda azul (de Marina Colassanti),
O lobo não morde (de Emily Gravett) e A vaca que botou um ovo (autores: Andy Cutbill
e Russell Ayto). Tudo contextualizado com o mês das crianças.
Esta foi mais uma iniciativa da Viva em parceria com o Instituto Helena Florisbal
para levar fantasia, ludicidade, educação, cultura e entretenimento aos jovens. A
participação da criançada foi integral! Felizes, os presentes interagiram com Sereno
tornando a apresentação ainda mais alegre e efetiva.
A Associação Centro Social Brooklin Paulista é uma organização sem fins lucrativos
que, desde 1957, desenvolve projetos sociais com crianças e adolescentes. Sua missão é
promover o desenvolvimento do indivíduo por meio de projetos socioeducacionais, de
forma a contribuir com a ampliação do seu universo cultural e o exercício da cidadania.

Dia das crianças Volvo
Em comemoração ao Dia das Crianças, a Volvo Cars promoveu em sua sede, na
Rua Surubim, Zona Sul de São Paulo, uma ação com seus empregados e filhos com a
participação da Viva. O evento ocorreu no dia 6 e a oficineira Marília Tresca utilizou o
Livro do Futuro, de Patrícia Engel Secco, com ilustrações de Maria Eugênia, editado pela
Associação Viva, que aborda o tema profissões e sonhos. Marília também estimulou
a criação de histórias utilizando o jogo Eu Conto! e produziu flores de origami. Esteve
presente o Sr. Luis Rezende, Presidente da Volvo.
As crianças assistiram atentamente a história contada pela Marília Tresca e adoraram
as flores de origami que se abriam na água. Sucesso total!
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Dia das Crianças divertido nas sorveterias Le Botteghe Di Leonardo
Alguns contadores da Viva transformaram a tarde do dia das crianças em pura
alegria em quatro unidades de São Paulo da sorveteria Le Botteghe Di Leonardo. Essa
iniciativa havia ocorrido em 2015, quando a presença de público foi maior devido à
divulgação prévia. Na edição de 2017, embora não tenha tido publicidade, registrou-se
participação significativa e muita diversão conforme descrito a seguir:
Na filial do bairro de Higienópolis, a oficineira Marília Tresca abordou as crianças
que estavam tomando sorvetes para ler e contar histórias, usando figuras em origami,
cantigas e imagens como recursos. As crianças se divertiram e os pais e acompanhantes
também. Uma das mães gostou tanto que quis remunerar a contadora! Rindo, Marília
agradeceu e esclareceu que a diversão era um oferecimento da Associação Viva em
parceria com a sorveteria. Foi um dia das crianças mágico e muito divertido!

O sucesso se repetiu na unidade da sorveteria no bairro do Itaim Bibi onde o contador
JC Silva Telles de Mello contou e leu histórias, produziu figuras em origami, apresentou
os desafios do tangram e ofereceu à criançada desenhos para pintar de bichos da
Amazônia. Tanto as crianças quanto os adultos participaram ativamente, gostaram e
tiraram fotos com o contador para guardarem de recordação.

4

Os contadores de histórias Magaly Romão e Paulo Cavalheiro estiveram na unidade
da sorveteria no Shopping Iguatemi, do Alphaville, e receberam cerca de 20 crianças
com histórias como: Léo e Albertina (de Cristine Davenier); Qual o sabor da lua (de
Michael Grejniec); Girafas não sabem dançar (de Giles Andreae); e Até as princesas
soltam pum (de Ilan Brenman). A participação foi total tanto das crianças que estavam
dentro da sorveteria quanto as que passavam na frente.

Na unidade da Rua Oscar Freire o êxito foi o mesmo das demais filiais, embora
houvesse mais adultos que crianças. A contadora Claudia Silva Telles de Mello fez figuras
em origami e contou sete histórias: Até as princesas soltam pum (de Ilan Brenman); É gol!;
O sapo bocarrão (de Keith Faulkner); É um gato?; Zoom; Chapeuzinho Amarelo (de Chico
Buarque); e Fantasminha Buu!

Domingueira de outubro
O Parque Trianon na avenida Paulista tornou-se novamente
cenário da domingueira que ocorreu no dia 15 com a
participação dos contadores: Andréa Nogueira (anfitriã), Carlos
Sereno, Malu e os novos voluntários Suely e Marcos.
Houve conversa sobre os bastidores das histórias e meditação.
Muita contação, banner novo, sacola, coletes e colchas
para sentar completaram mais um evento com a parceria da
Administração do Trianon.
Novamente houve a oportunidade de divulgar a Associação Viva fora do ambiente
hospitalar, além de proporcionar a integração de contadores com o público e a troca
de experiências, exercitar a contação e promover diversão. E mais: os contadores novos
puderam observar os antigos, aprendendo de forma lúdica.
Os presentes se divertiram a valer. Mesmo ameaçando chuva, o grupo de mais de
20 pessoas permaneceu no local e ainda contribuiu com histórias. Entre os participantes
estiveram três deficientes visuais do CADEVI – Centro de Apoio ao Deficiente Visual.
O total entusiasmo e a participação ativa deixaram um gostinho de “quero mais” em
todos os ouvintes e contadores.
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Contação de Histórias na Instituição Nosso Lar
No dia 18, em uma das salas da instituição Nosso Lar, a contadora da Viva Claudia
em parceria com o Instituto Helena Florisbal, levou histórias e muita emoção aos
jovens e adultos com necessidades especiais acolhidos pela instituição. A contadora
trabalhou com as histórias: Charalina, de Nelson Albissu, que fala sobre uma chaleira
que tem um furo e é jogada fora; A Nuvenzinha Triste, que não sabe o que pode ser; e
o Cocô Maltratado, um cocozinho que vira flor. Todas as narrativas tinham mensagens
de superação e autoestima. Após as histórias, e como todos permaneceram na sala,
Claudia cantou várias músicas acompanhada de pequenos instrumentos musicais que
ela havia levado como: calimba, caxixi, pin e alguns adereços.
Estiveram presentes cerca de trinta jovens e adultos, todos com necessidades
especiais, além de professores e cuidadores. Juntos, tiveram uma participação muito
ativa. Interagiram com a história, cantaram as músicas e tocaram os instrumentos.
Foi muito divertido e amoroso. Na saída, os que puderam vieram abraçar e beijar a
contadora. Um acontecimento emocionou Claudia conforme ela mesma nos conta:
“havia um senhor com nível intelectual bastante comprometido que interagiu pouco
durante as histórias que contei. No entanto, no final, ele me chamou, mas como eu mal
entendia o que ele falava, pedi para a professora me ajudar. O que ele queria era que eu
lhe desse a flor, que foi o adereço da última história (O cocô maltratado). Obviamente,
eu dei a flor com muito prazer e fiquei feliz com a reação dele”. É a segunda vez que
Claudia participa de contação de histórias em instituições semelhantes, sempre com
resultados bastante positivos.
A Instituição Beneficente Nosso Lar tem por finalidade o desenvolvimento integral das
potencialidades humanas, por meio da assistência à criança, ao adolescente, ao jovem
e ao adulto com deficiência intelectual, bem como a promoção da família e a defesa
e garantia dos seus direitos.

Aprendendo a lidar com perdas
A sede da Viva recebeu, no dia 18, um grupo de 15 voluntários do IEF para uma
oficina com as psicólogas do CDH - Viva Eliane Pedro dos Santos (Any) e Antonia Santos
Ambrósio. Os objetivos foram: ajudar o participante a identificar as várias situações
que envolvem perdas emocionais e aprender a lidar com elas nos momentos em que
assume o papel de contador de histórias. Os voluntários que estiveram presentes atuam
em diferentes locais como creches, instituições com deficientes mentais e associações
de idosos. Todos estiveram envolvidos com entusiasmo durante as atividades propostas
relatando que o conteúdo atendeu às expectativas e que sentiram-se mais preparados
para lidar com as situações que enfrentam envolvendo perdas emocionais. O evento
teve o apoio de Andrea Coltelli, da Administração CDH – Viva.

Interação Musical no A C Camargo
O dia da criança foi alegremente comemorado no hospital A C Camargo graças ao
grupo de contadores de histórias da Viva que lá atua. No dia 19 de outubro, voluntários,
acompanhados de um violonista, tiveram a iniciativa de se organizar para, juntos, visitar
a pediatria e a UTI pediátrica da instituição a fim de cantar canções infantis. O objetivo
foi propiciar uma interação musical com as crianças e os adolescentes hospitalizados.
Para tanto, o grupo, fantasiado de super-heróis e personagens de contos infantis, como
Batman, Mulher Maravilha, Vovó Maravilha, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho,
Emília e Fada Madrinha,cantou muitas canções infantis enchendo o local de vibração
e descontração.
A participação e a receptividade foram excelentes! As crianças, seus familiares e toda a
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equipe hospitalar acolheram o grupo com muita simpatia.
Cantaram, tiraram fotos, riram muito, se emocionaram.
Foram momentos de grande alegria. Mesmo os adultos
que estavam ocupando leitos da pediatria adoraram a
visita, cantaram, brincaram e muitos disseram que voltaram
a ser crianças naquela noite. Os voluntários saíram felizes,
energizados e com o coração pleno de gratidão. Todos
foram unânimes em afirmar que foi maravilhoso!
Estiveram presentes os voluntários: Adriana Mazzucchelli, Adriano Vasconcelos,
Alessandra C. Mello, André Cazotti, Daniela Mendes, Denise Araújo, Eduardo Furumori,
Fátima Ximenes, Magaly Romão, Maria José Leite, Maristela Gonçalves, Nair Silva e Rosana.
O grupo de voluntários do AC Camargo costuma preparar eventos ao longo do ano,
sobretudo nas comemorações juninas, dia das crianças e Natal. Um exemplo para as
demais equipes de voluntários.

Dia das crianças Scania
O Clube de funcionários da Scania, em São Bernardo do Campo, foi palco de um
evento pra lá de especial: uma mini palestra para orientar os pais a narrarem histórias
para seus filhos, seguida de uma oficina de contação. Comandada por Carlos Sereno,
a ação ocorreu no dia 22 como parte das comemorações da empresa para o Dia das
Crianças. Os objetivos foram que os pais recebessem dicas sobre como narrar histórias
de maneira envolvente e também propiciar momentos de fantasia, entretenimento, lazer
e cultura a todos os presentes. Participaram 20 funcionários e seus filhos.
As histórias utilizadas por Sereno foram:
Skateruga, de Rogério Borges; Cabritos, cabritões,
de Olalla Gonzalez e Federico Fernandez; O
segredo do rei, de Carmen Berenguer. Os livros
Escola Mágica (Ciranda Cultural) e OH! (de Josse
Goffin) propiciaram brincadeiras e adivinhações.
Pelas reações apresentadas, todos gostaram
bastante, divertiram-se e riram muito. Ao final, as
crianças fizeram “bolinho” para abraçar Carlos
Sereno, tirar fotos e beijá-lo. Alguns adultos
vieram cumprimentá-lo e solicitar informações
adicionais.
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BAHIA
Viva Bahia na FLICA
De 5 a 8 de outubro aconteceu na cidade histórica de Cachoeira, situada no
Recôncavo Baiano, a Festa Literária Internacional de Cachoeira (FLICA). Nesse
importante evento, os voluntários da Viva contaram histórias em local visitado por alunos
de diferentes cursos e idades.
Em parceria com o projeto Livres Livros, a equipe de contadores se apresentou em
dois dias: no dia 6, com Arlene Costa, Marcele Silva, Sandra Morais, Loide Bonina e
Cláudia Guimarães; e no dia 7 com Maria Dalva Miranda Pereira, Dulcinea Carvalho,
Elisabete Costa, Jaciara Magalhães e Valeria Amorim. A participação do público
foi efetiva e afetiva. Com as crianças menores foi muito gratificante: elas ouviram as
histórias, participaram das encenações e tomaram conta do microfone quando houve
oportunidade. Com os jovens, os voluntários interagiram com cantigas de roda e histórias
mais curtas que ressaltaram valores e deixaram interessantes lições.
A FLICA é um festival literário anual em que escritores de diversos matizes se reúnem
para debater e interagir com o público, que tem acesso gratuito a todas as atrações,
como: lançamento de livros, exposições, apresentações artísticas, contações de histórias
e saraus. Política, música, biografia, religião e criação literária são temas presentes nas
mesas de debate da FLICA. A feira costuma atrair mais de 20 mil visitantes a Cachoeira
e se constitui em um dos maiores eventos literários do país.

Dia das Crianças no HGE
As crianças internadas no Hospital Geral do Estado – HGE foram homenageadas
com muita diversão e entusiasmo no dia 11, véspera do Dia das Crianças. A equipe de
estagiários do Permanecer SUS e os voluntários da Viva prepararam com muita dedicação
uma tarde com alegria e balões coloridos que animou a pediatria da instituição. Da Viva
Bahia participaram: Maria Dalva Pereira, Helenita Conceição, Jaciara Magalhães, Loide
Bonina e Edvaldo Alcantara. O evento arrebatou as crianças que não esconderam a
felicidade.
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Dia das Crianças no HGRS
Alegria absoluta também no Hospital Geral Roberto Santos – HGRS. No dia 12, as
voluntárias Valeria Amorim, Zilma Rocha e Maria José Pinheiro, acompanhadas pelo trio
ZVZ, pintaram, cantaram, levaram máscaras, festejaram com doação de brinquedos
e contagiaram os presentes, proporcionado uma tarde festiva para todas as crianças
internadas no local. Destaques para os livros de histórias de autoras baianas utilizados na
ocasião: O Menino Enrolado, de Paula Piano Simões e A Menina da Cabeça Quadrada,
de Emilia Nunez.
Cada evento é impar, já que as pessoas e as emoções são diferentes. Mas parece
que este foi mais especial por ter despertado a criança que mora dentro de cada uma
das voluntárias que lá estiveram, como se percebe no depoimento de Valéria: “Grande
presente, amor genuíno, dar, doar-se, ver o olhar transformador da criança, ouvir cada
verdade, abraços sinceros. Foi o melhor presente do mês. Obrigada meu Deus! Obrigada
parceiras e obrigada Viva Bahia, Paula Piano Simões, Emilia Nunez e tantos outros autores
que estiveram presentes nessa ação de amor. Valeu!”

Cirandando Brasil no Museu Carlos Costa Pinto
Para fechar as comemorações do Dia da Criança, a Viva Bahia e o Cirandando Brasil
organizaram um evento aberto às crianças e famílias, no dia 28, no Museu Carlos Costa
Pinto, no corredor da Vitória. Dos vovós às crianças, todos entraram nas brincadeiras.
Da Viva participaram: Maria Jose Pinheiro, Anete de Jesus, Marcele Alves Silva, Helenita
Conceição e Claudia Guimaraes
O Cirandando Brasil é um movimento de resgate do nosso folclore idealizado por
Nairzinha Spinelli que reúne cantigas de roda, brincadeiras cantadas, cantigas de verso,
cançonetas, cantigas de ninar, sambas de roda, parlendas, danças, histórias, fábulas,
contos, brincadeiras tradicionais e curiosidades do folclore brasileiro. Com tanta coisa
boa reunida, o sucesso já estava garantido!

2

BRASÍLIA
Dia das crianças no Hospital Regional de Ceilândia
No dia 6 de outubro, a equipe da Viva Brasília foi convidada a participar das
comemorações do Dia das Crianças organizadas por Mauricéia Lopes Nascimento de
Souza, no Hospital Regional de Ceilândia. A equipe da instituição da área de pediatria,
os médicos, os enfermeiros e técnicos de enfermagem, as psicólogas, os residentes,
a assistência social juntamente com a professora de classe hospitalar e os voluntários
de diversas atividades se reuniram para propiciar momentos de pura alegria para as
crianças internadas. Houve música, dança, desfile de fantasias e muita contação de
histórias.
Da equipe da Viva participaram: Leda Dal Magro de Meneses (cabeça de chave),
Gercini Lina Siqueira, Adriana Cruz Vaz, Marlúcia dos Santos e Denise Vieira Coelho de
Araújo. Além de histórias e cantigas, nossas voluntárias utilizaram o jogo Eu Conto! para
interagir com as crianças e os adultos presentes. Animação geral!

Enriquecendo a leitura
A Viva Brasília promoveu, em parceria com a Fundação Banco do Brasil, uma oficina
pra lá de especial. Ocorreu no dia 7 no Centro Universitário do Distrito Federal - UDF e
teve a participação de Maurício Leite, o “Homem da Mala Azul’, como ele é conhecido.
Maurício é um promotor de leituras que viaja o Brasil e o mundo com sua mala de onde
tira diversas histórias e as apresenta para públicos de muitas cidades, sobretudo para
a população mais carente. Sua missão corresponde à da Associação Viva: cativar nas
crianças o hábito de leitura. Maurício viaja frequentemente para os países de língua
portuguesa, além dos Estados Unidos, México e Espanha encantando por onde passa.
Nesta oficina, ele também fascinou os presentes. Participaram 45 pessoas, entre
voluntários, alunos da UDF, contadores de histórias, promotores de leitura e comunidade
em geral. Todos demonstraram muito entusiasmo com a teoria apresentada, a qualidade
dos livros (nacionais e estrangeiros), a forma com que o mediador exibiu as imagens e a
criatividade de sua leitura. Ao final de cada uma das muitas história contadas ouviu-se
“ohooo”, “uhuuu”, “nooossa!” e muitas palmas. A vasta experiência de Maurício Leite e
sua especialização em livros de imagens colaborou para que os voluntários da Viva que
lá estavam (Adriana Dias, Cláudia Mesquita, Isadora Freire, Lêda Dal e Priscila Castelo
Branco) aprendessem outras técnicas de apresentar as histórias o que, certamente,
irá aprimorar a atuação nos hospitais. Registrou-se também a presença de Jorge Luiz
Santanna, coordenador da UDF e Gilberto Alves do portal Trilha de Luz. Todos receberam
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um certificado de participação e um livro novo de literatura infantil, sugerido pelos
voluntários e especialistas em literatura como “melhores livros” para ler para crianças.
Uma pesquisa ao término do evento colheu opiniões entusiasmadas, como a de
Vânia Pinheiro: “O que me marcou foi a linguagem simples e acessível a qualquer
pessoa. A explanação apresentada por ele foi de um encantamento, um envolvimento
da alma da gente que gosta desse mundo da leitura. Foi muito agradável” Confira
outros depoimentos no link do artigo de Gilberto Alves: http://www.trilhadeluz.com.br/
os-voluntarios-da-viva-e-deixe-viver-df-recebem-a-visita-de-mauricio-leite/

Perdas, luto e momentos traumáticos
Uma palestra de reciclagem se propôs a trabalhar esses temas tão difíceis de
conversar, mas tão necessários para o trabalho dos voluntários. Realizada no dia 21,
em espaço oferecido pela voluntária Márcia Regina, o evento, que teve a parceria da
Fundação Banco do Brasil e do Portal Trilha de Luz (Gilberto Alves), estimulou discussões
sobre essas ocasiões que entristecem e até afastam os voluntários.
Os 25 participantes, entre voluntários e interessados pelo trabalho da Associação,
conversaram sobre os temas violência, suicídio, perdas, luto, família e saudades com
a palestrante Adriana Dias que conduziu de maneira suave assunto tão penoso. Todos
gostaram e relataram nos grupos de WhatsApp que a oficina foi positiva, terapêutica e
leve.
Após o lanche oferecido pela anfitriã Márcia Regina e pela voluntária Glorinha, os
presentes conversaram sobre as formas de divulgação do próximo evento que será o
Fórum de Humanização. Vamos aguardar!
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MARÍLIA
Bodas de Estanho
Os 10 anos da Viva em Marília ganhou uma animada festa na cidade. Luiza Guerreiro
foi a responsável por organizar o evento ocorrido no dia 7, em parceria com Droga Raia,
Tauste, Bufett Vila Romana e ELAM-Escola de Artes Marília. Na programação, delicioso
jantar ao som de uma banda que tocou hits dos Anos 60 e um alegre show de calouros
com direito até a um corpo de jurados! As 105 pessoas presentes - contadores, fazedores,
médicos, enfermeiros e acompanhantes - participaram com entusiasmo, dançaram,
cantaram e a alegria rolou solta na pista.
Foi uma festa memorável! O parabéns de toda a equipe da Associação Viva e Deixe
Viver aos colegas de Marília.

RECIFE
Muita festa e diversão em comemoração ao Dia das Crianças em Recife
Hospital Pediátrico Helena Moura
No dia 8 de outubro, a cabeça de chave Socorro Fernandes organizou e realizou
com as voluntárias Rose, Gabriela e Ana Inês uma ação para celebrar a data. Foram
impactadas 31 crianças internadas neste hospital, presenteadas com livros de histórias
infantis. Os familiares e as crianças adoraram a iniciativa e receberam a mensagem
sobre a importância de ler para uma criança com grande alegria.
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Hospital Infantil Maria Lucinda
No dia 10 foi a vez do Hospital Infantil Maria Lucinda ganhar uma festa pelo Dia
das Crianças, organizada pela coordenadora da Viva Recife e cabeça de chave da
unidade Ana Inês. Na comemoração, as 36 crianças internadas ganharam livros infantis,
revistas de pintar, giz de cera e brinquedinhos. Houve contação de histórias no compasso
de muitas cantigas infantis. As mães, emocionadas pela iniciativa e pela atenção dada
aos seus filhos, acolheram confiantes a mensagem sobre a importância da leitura para
os pequenos.

AACD
No dia seguinte, 11/10, a alegria tomou conta das crianças internadas na AACD
graças ao trabalho coordenado por Vilany, cabeça de chave da unidade, e de Mário
Mendes, coordenador voluntariado da entidade. Houve entrega de brinquedos e
diversão de montão. Teve pintura no rosto das crianças feita pelas voluntárias Bel, Natália
e Sonia, contação de histórias com Vilany e Ana Inês e brincadeiras com Mary e demais
voluntários. Para este evento especial o time da Viva na AACD estava reforçado e cheio
de energia positiva. No lanche, bolo, doces e salgados, além de refresco oferecido por
Maratá a todos os presentes. Esta foi a segunda vez que a Maratá apoiou a Viva Recife;
uma saudável parceria que começou na formatura dos novos voluntários em julho desse
ano.
O resultado não poderia ser outro: muita interação das crianças nas brincadeiras,
atenção e participação nas contações de histórias e euforia para receberem os
presentes. Sucesso total!
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Hospital Oswaldo Cruz
O dia 28 foi reservado para as crianças do HUOC onde a equipe da Viva, coordenada
pela cabeça de chave da entidade–Vanessa Brissant, distribuiu livros infantis, revistas
para colorir e brinquedos. Houve contação de histórias e muita diversão.
A Viva Recife encerrou a ação pelo dias das crianças neste hospital. Das cinco
instituições vinculadas à Viva apenas no IMIP não houve uma ação conjunta com as
crianças. As lembrancinhas foram entregues individualmente.

RIO DE JANEIRO
O Rio de Janeiro foi palco de muitas ações comemorativas pelo Dia das Crianças
Hospital da Lagoa
Começou no dia 3, quando o grupo de contadores que atua no Hospital da Lagoa
organizou a diversão para 35 crianças que estavam internadas. Houve muita contação
de histórias e alegria. A participação foi ativa, incluindo a dos acompanhantes que
também gostaram das histórias e agradeceram a iniciativa.

Hospital SAMCI
No dia 7 a festa foi no SAMCI onde participaram
45 crianças que se divertiram a valer com os
contadores de histórias. Felicidade geral!
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Lar Anália Franco
As contadoras de histórias Dulce
Marinho e Neide Pinto estiveram no dia
10 realizando a festa das crianças no Lar
Anália Franco.

Além de muita contação de histórias, as
70 meninas da entidade receberam shorts
produzidos com os alegres tecidos utilizados
para enfeitar a festa do ano passado. Todas
ficaram muito felizes.

Hospital Universitário Pedro Ernesto
No dia 11 foi a vez do HU Pedro
Ernesto receber as contadoras
para a comemoração.
As 12 crianças lá presentes
tiveram muita diversão e histórias.
Alegria geral!

Hospital Vitória
A celebração do Dia das Crianças
também foi realizada no Hospital Vitória.
No dia 12, as contadoras que atuam nesta
entidade levaram alegria e receberam muitos
sorrisos em troca. Participaram 28 crianças do
evento.

Hospital Ismélia Silveira
O Dia das Crianças não passou despercebido no Hospital Ismélia Silveira. No dia
14, as contadoras lá estiveram para comemorar e entreter. O evento contou com 100
crianças e jovens, que receberam a equipe com grande felicidade.

Hospital Darcy Vargas
As 38 crianças que estavam internadas no Darcy Vargas no dia 17 receberam um
presente especial: um evento organizado pelas contadoras de histórias para celebrar o
Dia das Crianças. Diversão e alegria de montão!
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DICAS DE PAPEL
Está chegando o Natal!
Por Marga

E aqui estão algumas sugestões de livros que abordam o tema de diversas formas.
Espero que sejam úteis a vocês.
O presente de Natal, de autoria do casal alemão Anne Gutman e Georg Llensleben trata da história dos inseparáveis cachorrinhos Gaspar e Lisa que têm um grave problema: presentear
a professora no final do ano. Eles resolvem recortar a cortina do
banheiro de seus pais para fazer, com sua próprias patas, uma
capa de chuva para a mestra. Mas até a
coisa ficar pronta vêem-se às voltas com
mil peripécias.
O Natal de Manuel, de Ana Mara Machado é uma história sobre a curiosidade
do menino André que quer saber o que
significa Natal. Uma história sobre valores,
pessoas e pontos de vista diferentes.
Contos de Natal, de Zastras, é um Kit
com 4 livrinhos - ‘Festa de Natal’; ‘A árvore de Natal’; ‘Feliz Natal’; e ‘Véspera”. Ao
mesmo tempo em que acompanha as histórias, o leitor conhece e aprende sobre
cores, números, formas e o conceito de
contrário.
Contos de Natal, de Ana Maria Cavalcanti, é composto por 10
pequenas histórias: ‘‘Galinho do céu’; ‘A estrela-guia’; ‘Noite feliz’; ‘O pastoril’; ‘Árvore de Natal’; ‘Pastoril Ponta-de-rua também
é do Natal’; ‘Amigo secreto’; ‘Dia de Reis’; ‘Mensagem de Natal’;
e ‘O Presente’.
Alvinho e os presentes de Natal, de Ruth Rocha, trata da história de Alvinho que não cansava de pedir uma infinidade de
presentes aos seus pais. Mas na noite de Natal ele tem uma surpresa.
Além das dicas de livros, escolhi algumas idéias especialmente para vocês levarem para as crianças, decorarem seu Natal e
se divertirem muito.
2

3

4

PRÓXIMO EVENTO CONFIRMADO
> 3/12: Dia de fazer diferença: Domingueira de Histórias (Parque Trianon)
Esperamos vocês.
MUITO OBRIGADO!
ASSOCIAÇÃO VIVA E DEIXE VIVER
A melhor história é aquela que se aprende contando

MINI HISTÓRIA
Começamos novembro com uma data que para muitos é triste, dia 2/11, ﬁnados,
pois temos saudades daqueles que partiram. Mas, se reﬂetirmos um pouco, só temos
saudades de quem amamos, e como é bom passar por esta vida amando e sendo
amado! Dia 15/11, temos o Dia da Proclamação da República, dia em que o Brasil
deixou de ser Império - em 1889 - o que nos faz perguntar: quanto o Brasil realmente
mudou para melhor, desde então? Dia 20/11, é o Dia da Consciência Negra, data
que, sozinha, acaba tendo seu signiﬁcado perdido se no
dia a dia as pessoas não reﬂetirem o quanto os negros
ainda sofrem com o racismo e o preconceito. Dia 23/11,
nos traz uma data muito gostosa: o Dia Internacional do
Livro. Que tal pegar aquele livro que está encostadinho ou
escolher um novo livro para ler? E encerramos o mês com
o Dia de Combate do Câncer, 27/11. O quanto você está
cuidando da sua saúde? De si mesmo? Com a vida corrida
que levamos muitas vezes acabamos nos deixando de
lado. Lembre-se que a vida é uma só, e a primeira coisa
que precisa ser cuidada é a nossa saúde. Prevenção
sempre.
Por: Monik Lelis, fazedora da Viva.
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