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Vamos saber mais sobre o casal 
Zélia Gatai e Jorge Amado que 
Valdir Cimino teve a oportunidade de 
conhecer por ocasião da fundação da 
Viva, em 1998. “Se é do bem e envolve 
leitura, segue em frente meu filho”, 
aconselhou Zélia.  Já Jorge ressaltou: “é 
a única forma de salvar uma sociedade, 
alimente as crianças de saber, para ser”. 

Bienal do Livro do Rio de Janeiro: um Sarau 
Literário com parceria da Secretaria Estadual 
de Cultura e Economia Criativa.

Viva Futebol Clube: a cultura 
do futebol brasileiro ensinando 
crianças, adultos e profissionais da 
saúde e da educação sobre a im-
portância da lavagem das mãos.



Caro Leitor,

Neste bimestre, a VIVA e suas afiliadas pelo Brasil deram um show de cidadania e indicadores em 
que o destaque foi para a produção de cultura, educação e saúde.

Comemoramos o dia da família com a parceria do Coletivo MeioFio, deixando o centro de São 
Paulo mais colorido com a história Pássaro sem cor, de Luiz Norberto Pascoal e Aninha, a aranha, 
de autoria de Mario Stoppa, nosso contador de histórias. As Domingueiras reuniram centenas 
de pessoas em todas as praças onde há Viva, e os conteúdos contados em forma de sarau 
oportunizaram melhor conhecimento de nosso trabalho.

Dulce Rangel, Paulo Zilberman - autora e Ilustrador - estiveram presentes no lançamento do Álbum 
Viva Futebol Clube que aconteceu no Museu do Futebol. Este projeto contou com a participação de 
vários de nossos contadores de histórias que apresentaram o conteúdo de forma teatral. Fizemos a 
distribuição de um exemplar para nossos voluntários da Rede Viva, mais de 1200, assim como para 
duas mil crianças provenientes de escolas públicas e mais de mil crianças hospitalizadas. 

No Outubro Rosa, a Viva participou do evento “Coletivo Pink, por um outubro além do rosa” uma 
domingueira especial com apoio da Pfizer. O evento começou com a leitura do poema A arte de ser 
feliz, de Cecília Meireles e, após, se apresentou o Coral do Menino com o espetáculo “O Circo” que 
espalhou alegria com plasticidade e graça. Na sequência, muitas histórias narradas pelos nossos 
contadores.

O tema Lutos e Perdas foi abordado pela Dra. Adriana Dias, psicóloga do HMIB de Brasília, 
que explicou algumas formas para se lidar com assunto tão delicado e difícil, mesmo para os 
contadores de histórias veteranos.

A Semana Farroupilha, em Porto Alegre, teve como atração principal uma versão do clássico conto 
Branca de Neve e os sete anões chamada Prenda de Neve, de autoria de R.S.Keller e Pauline 
Pereira, que foi contada aos pacientes do Hospital Santo Antônio. 

Recife merece destaque pelo uso positivo do conteúdo em EAD - ensino a distância - como parte da 
formação de novos contadores de histórias.

O Instituto Rio de Histórias - que representa a Associação Viva e Deixe Viver - realizou um Sarau 
Literário na Bienal do Livro do Rio de Janeiro com alguns de seus contadores e fazedores de 
histórias, com parceria da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

Como você pode ver e ler, este Historiar está repleto de emoções e encantamentos.

Boa leitura e até a próxima edição.

Valdir Cimino

Presidente Fundador.
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A Associação Viva e o Coletivo MeioFio estiveram juntos na oficina 
ocorrida em 14 de setembro, no EMEI Armando Arruda Pereira, 
localizado na Praça da República, região Central de SP, com o 
propósito de envolver os pais e estimular a participação da familia 
na escola. Os 60 presentes puderam criar passarinhos e ninhos 
elaborados com fios e tricotados pelos professores e pais além de 
ouvir histórias contadas por Mario Stoppa: Pássaro sem cor, de Luis 
Norberto Pascoal e Aninha, a aranha de autoria do próprio Mario. O 
resultado não poderia ser outro: altamente positivo.

Domingueira de setembro
No dia 22 de setembro, o Parque Trianon amanheceu florido 
com a chegada da Primavera e com a presença dos contadores 
de histórias dos hospitais Luz, AC Camargo e Hospital da 
Criança. Mesmo com o tempo avisando que a qualquer 
momento poderia presentear a todos com chuva, a 
Domingueira recebeu muitos espectadores, inclusive visitantes 
de outras regiões do Brasil. Flores feitas pelas contadoras do 
hospital AC Camargo enriqueceram a decoração; os tapetes e 
os guarda-chuvas doados pelo Coletivo MeioFio deixaram 
perfeito o clima para iniciar as contações.

Participaram do AC Camargo:  Meire, que contou as histórias Não 
e A Ponte; Fátima, que trouxe as histórias de Léo e Albertina, de 
Christine Davenier e Esse livro comeu meu cão, de Richard Byrne; 
Rosana utilizou os livros A vaca que botou um ovo, de Andy Cutvbille 
e Orelhas de mariposa, de Luisa Aguilar; a dupla Magaly e Maria 
José envolveu o público na cantoria com A fruta amarela; Maria José 
contou a história Grão de Areia e Magaly narrou a lenda o Jurutay. 

Do Hospital da Criança participou: Fátima Urbano com Pedro e Tina, 
de Stephen Michael King e Charalina, de Nelson Albissú. Ao final, 
Iracema, de Itaquera, utilizou recursos lúdicos para contar a fábula 

Sapo e a cobra. Um dos visitantes do Parque, Sr. Gaspar, pediu para 
recitar um cordel de sua autoria, encantando a todos com sabedoria 
e simplicidade. O tempo foi curto para tantos contadores!

Os 63 presentes participaram, fotografaram e elogiaram a iniciativa. 
As crianças receberam livros e o cordelista Gaspar, ganhou o jogo Eu 
Conto para ajudar a inspirá-lo em futuras criações.

Os coordenadores da domingueira Carlos Sereno e Mario Stoppa 
receberam a colaboração de Maira Matsui e Luiz Arlindo. Mais uma 
vez o grupo pode divulgar o trabalho da Viva e integrar contadores 

dos hospitais anfitriões, com o apoio do Parque Trianon e do Coletivo Meiofio e o patrocínio da 
empresa PFIZER.



Viva Futebol ClubeViva Futebol Clube
O instigante e interativo Museu do Futebol tornou-se palco para o evento de lançamento do livro 
infantojuvenil Viva Futebol Clube: o time das mãos limpas, produzido sob a coordenação de Valdir 
Cimino, escrito por Dulce Rangel, ilustrado por Paulo Zilberman, revisado por Maria Inês Sarzana e 
com a colaboração de Francisco Ivanildo de Oliveira Jr., Waldir Gomes da Costa e Ed Cortez. 

O lançamento se deu na semana das crianças, período de 8 a 12 de outubro, e contou com a 
presença do Dr Francisco Ivanildo e dos contadores Andrea Nogueira, Fabiana Prando, Isaias 
Nascimento, João Bernardes, Magaly Romão e Mario Stopa. Houve contação de histórias, 
brincadeiras com os hinos de cada time de futebol descritos no livro, orientação passo a passo para 
a lavagem eficiente das mãos e muita diversão para os grupos escolares que visitaram o Museu 
naquela semana. Mais de 1300 pessoas foram impactadas e sairam felizes com o livro na mão, 
distribuido gratuitamente.

O livro inclui um álbum de figurinhas e visa utilizar um tema popular como o futebol para mobilizar 
crianças e adolescentes, familiares e sociedade em geral para a importância da higienização e do 
ato de lavar as mãos na prevenção de algumas doenças. A obra  teve o apoio da Lei de Incentivo à 
Cultura - por meio da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania - e da Referência 
Gráfica.

O Museu do Futebol, que  fica sob as arquibancadas do Estádio do Pacaembu, foi inaugurado há 
11 anos e possui a primeira biblioteca pública especializada em futebol do país, com mais de 3 mil 
títulos nacionais e estrangeiros.

Oficina de contação de históriasOficina de contação de histórias
O Centro de Educação Integrada Mundo Novo abriu espaço para que Viva e IHF promovessem 
momentos descontraídos para alunos e professosres. O evento ocorreu em 9 de outubro, 
quando o contator de histórias Mario Stoppa envolveu a plateia nos enredos e em suas mágicas 
conquistando as 50 pessoas presentes, a maioria crianças. 

Incentivar à leitura, entreter e encantarIncentivar à leitura, entreter e encantar
O projeto Plano Anual 2019 da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI 7 de Setembro - incluiu 
uma manhã de contação de histórias com a voluntária da Viva Marília Tresca, que se apresentou 
no dia 9 de outubro para dois grupos de crianças de 4 e 5 anos, alegrando 120 alunos. Histórias 

utilizadas: Bom dia todas as cores! De Ruth Rocha; O Pequeno 
Coelho Branco, de Oscar Villan; e Macaco Danado, escrito por Julia 
Donaldson e ilustrado por Axel Scheffler. Além das histórias, Marilia 
encantou com a brincadeira e cantoria folclórica Tangolomando. Não 
faltaram elogios dos professores e coordenadores nem animação das 
crianças. 



Show de talentosShow de talentos
A Escola Ana Siqueira da Silva organiza anualmente um show 
de talentos para seus alunos apresentarem-se aos familiares, 
supervisionados pelo Prof. Raphael Bueno. Neste ano, em 11 de 
outubro, o voluntário da Viva Mario Stoppa foi convidado a falar sobre 
voluntariado aos alunos e explicar sobre o trabalho realizado pela 
Associação. Ao final, todos os alunos e pais foram reunidos no pátio onde Mario teve o privilégio 
de contar histórias e fazer suas estripulias. A fábula Os três porquinhos virou uma apresentação 
interessante com a utilização de quatro réguas que representavam os animais e suas casas, o que 
prendeu a atenção das 300 pessoas lá presentes. Outra história que fez parte da contação foi 
Jacaré Barnabé e a lagartixa Lala, de autoria do próprio voluntário.  O sucesso ficou evidenciado 
pela alegria e pelo interesse de muitos em atuarem como voluntários.

 

Contação de histórias na Casa das Rosas
Em 20 de outubro, a Viva participou do evento 
“Coletivo Pink, por um outubro além do rosa” que 
teve como palco a belíssima Casa das Rosas, localizada 
na Av. Paulista. A Associação ficou responsável pela 
contação de histórias que ocorreu no período da 
manhã e levou diversos contadores coordenados por 
Mario Stoppa, Maria Matsui e Luiz Arlindo.

 O evento começou com a leitura do poema “A 
arte de ser feliz” de Cecília Meireles. Na sequência, 

se apresentou o Coral do Menino com o espetáculo “O Circo” que espalhou alegria com muita 
plasticidade e graça. Esse grupo foi criado em 2007 por três contadores de histórias da Viva: Paulo, 
Mayara e Patrícia. Atualmente conta com a participação de outros contadores sobre a regência do 
maestro Sílvio Baroni. 

Após o Coral do Menino, as contadoras Dani e Amanda (ICR) leram um texto sobre a Casa das 
Rosas e abriram a sequência de contadores de histórias, representantes de diversos hospitais: 
Iraci (Hospital Cândido Fontoura) contou a história de Pedro Bandeira, O pequeno pode tudo; 
Maria José (Hospital AC Camargo) apresentou a Margarida friorenta, de Fernanda Lopes de 
Almeida; Elaine (Hospital do Mandaqui) narrou a lenda Estrela e o girassol; Vilma Cezar e Marisa 
Cencini (ICR) criaram e interpretaram a saga dos Robozinhos que querem cuidar da Terra; Marcia 
Ruiz Torres (ITACI) narrou de Patrícia Secco A felicidade das borboletas; Cassio Malheiros (ITACI) 
declamou poemas do livro Poesia das aves brasileiras, de Levi Ciobatariu; Suzana Vernalha (ITACI) 
interpretou Pedro e Tina, de Stephen Michael King; Paula Pedroti (ITACI) escolheu o escritor Demi 



e sua obra O Pote vazio; a dupla Magna e Débora (INCOR) 
apresentou a lenda de tradição oral Os brinquinhos de 
ouro; Carlos (Santa Casa) optou pela fábula de La Fontaine 
A cigarra e a formiga; João (Hospital Cruz Azul) contou a 
história Mumu, a vaquinha jururu, dos autores Jeanne 
Willis e Tony Ross; Danieli (Hospital Francisco Moran) 
narrou A imagem da paz, de Lauro Henriques Jr; Michele 
Moreno (Hospital Barueri) apresentou Quando me sinto 

feliz, de James Misse; a dupla Maria Matsui e Luiz Arlindo 
(Sírio Libanês) narrou O casaco de Pupa, de Elena Ferrándiz; 
e Mário Stoppa (ICR) escolheu A árvore generosa, de Shel 
Silverstein. Estiveram presentes também a contadora 
convidada Taci que leu a história Guilherme Augusto Araújo 
Fernandes, dos autores Mem Fox e Julie Vivas; e Acema, do 
Hospital Santo Antônio, em Porto Alegre/RS. 

Mais de 80 pessoas aplaudiram a iniciativa que finalizou 
com a interpretação da música “Trem bala” (Ana Vilela) com 
Maira Matsui no violão e a voz de Luiz Arlindo juntamente 
com o surpreendente coral formado pelo público, fechando o 
evento de forma brilhante.  

A Associação Viva registra um especial agradecimento à Casa das Rosas e ao Coletivo Pink pela 
oportunidade e à empresa parceira e patrocinadora PFIZER, na ocasião representado por Miriane. 
O nosso reconhecimento ao Coletivo MeioFio por ter executado a decoração do espaço, às jovens 
do Colégio Ana Siqueira que colaboraram com a cenografia da história A árvore generosa e aos 
dedicados contadores voluntários que encantaram o público com tantas histórias.

Domingueira de outubro 
Carlos Sereno, Luiz Arlindo, Maira Matsui e Mario Stoppa foram os responsáveis pela organização 
de mais uma domingueira. Na manhã de 27 de outubro, o Parque Trianon recebeu os voluntários 
dos hospitais anfitriões Cruz Azul, Santa Casa e Sírio Libanês, e dos hospitais colaboradores 
Instituto da Criança – ICR e Instituto do Coração – INCOR. Todos chegaram animados e dispostos a 
fazer a alegria do público, cerca de 60 pessoas.

Histórias da Santa Casa: Carlos, com seu violão, apresentou a fábula A cigarra e a formiga; Marcia 
contou a história A pequena tartaruga; Raquel com Macaco Serafim e Festa no Céu; e Leticia com 
a história Ele lobo caluniado.

O hospital Candido Fontoura chegou com a história No reino das borboletas brancas.

Do hospital Cruz Azul, Daisy Vieira trouxe a história O sapo bocarrão; e João chegou com Jabuti e a 
flor amarela.

Do ICR, as voluntárias Vilma e Marisa participaram com Os robozinhos que querem cuidar da 
Terra; Mario Stoppa com O Dragão de Fogo.

Do INCOR, Magna e Débora apresentaram a história Marinheiro acompanhanda por lindas canções 
e dobraduras. 

Os voluntários Luiz Arlindo e Maira Matsui utilizaram violão, agogô, pandeiro, pim e adereços para 
contarem a história A Linda Rosa Juvenil e depois a recontaram com a participação das crianças 



presentes. Diversão total!

As histórias só pararam quando os voluntários Mário 
Stoppa, Maira Matsui e Luiz Arlindo envolveram a 
plateia na disputa do campeonato Viva Futebol Clube. 
As torcidas foram afinadas, o espaço transformou-se em 
campo de futebol e o apito inicial do juiz trouxe toda a 
vibração do jogo Viva X Bactéria. Ao celebrar a vitória do 

Viva Futebol Clube, a torcida foi conscientizada sobre a 
forma correta de lavar as mãos e a importância da boa 
higienização. Distribuiu-se mais de 50 exemplares deste 
livro.

Teve ainda o anúncio da próxima domingueira com a 
apresentação do livro Emilinho e Vô Ribas, da Viva; 
contação de histórias com o jogo Eu Conto, provando 
que todos somos capazes de contar histórias; e, ao 
final, Carlos Sereno convidou os presentes para formar 

uma grande roda, cantar e celebrar momentos tão 
agregadores e alegres. De fato, foi uma manhã de 
muitas atividades com a presença de uma plateia 
motivada e participativa. 

Agradecimentos especiais ao Parque Trianon, ao 
nosso patrocinador PFIZER, ao coletivo MEIOFIO e a 
todos os voluntários participantes. 

A Arte de Contar Histórias e do Brincar no 
Âmbito da Saúde e da Educação
Em 14 de setembro, no SESI Limeira, aconteceu o 1º módulo do curso dirigido aos 
colaboradores da Mahle Metal Leve  - Limeira que estão inscritos na versão EAD do nosso 
curso “A Arte de Contar Histórias e do Brincar no Âmbito da Saúde e da Educação 2019”. A 1a 
palestra foi presencial, proferida por Airton Silveira, diretor da Viva, que tratou dos princípios 
e diretrizes da Associação Viva e Deixe Viver. Os 15 presentes mostraram-se entusiasmados e 
motivados a continuar e se preparar para tornarem-se voluntários.LI
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Oficina de TeatroOficina de Teatro
Doze voluntários da Viva/Marília inscreveram-se gratuitamente na oficina de teatro que 
aconteceu em 17 de outubro, na sede da ELAM – Escola Livre de Artes de Marília, com o 
facilitador Marcio.

Além dos momentos de descontração, os voluntários aprenderam técnicas de teatro e, no 
final, encenaram uma peça utilizando o conhecimento adquirido. A empolgação foi geral. 
Participaram: Cristina Muller, Edneia Felix, Ivete Zilio, Joanna Senna, José Cabral Karen Leite, 
Maria Elisabeth Paganini, Maria Aparecida de Freitas, Marilice Merchan, Roseli Pereira, Tereza 
Cristina Mattar e Zuleide Guerra.

 
Formação de Voluntários em setembroFormação de Voluntários em setembro
Durante o mês de setembro, nos dias 14, 21 e 28, ocorreram oficinas e palestras para os 
novos voluntários que estão se capacitando para atuarem nos hospitais da região. As três 
edições foram realizadas no auditório do HMIB-Hospital 
Materno Infantil de Brasília, cedido generosamente pela 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal, parceiro constante 
da Viva Brasília. Os eventos reuniram em média 50 pessoas.

No dia 14, o tema “Lutos e Perdas” foi abordado pela Dra. 
Adriana Dias, psicóloga do HMIB, que explicou algumas 

formas para se lidar com assunto tão delicado e difícil, mesmo 
para os contadores de histórias veteranos. Além dos cursistas, 
partiparam os membros da Comissão Coordenadora da Viva Brasília: Florismar Gasparotto, Gilberto 
Alves, Leda Dal Magro, Leila Salgado, Maria Marquis, Priscila Castello Branco e Renata Valdivino; 
e alguns voluntários veteranos que relataram situações vivenciadas durante as contações de 
histórias: Ana Maria, Antonio Muniz, Glaucia Sueko, Glorinha Faleiros, Nelcy,  entre outros. 
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No dia 21, a palestrante e oficineira Leila Salgado, 
voluntária e membro da Comissão Coordenadora 
da Viva, promoveu uma vivência terapêutica, um 
encontro alegre e motivador. O conhecimento 
transmitido certamente enriquecerá as atividades 
de contação de história no ambiente Hospitalar. 
Os novos voluntários tiveram a companhia dos 
veteranos Alessandra, Ana Maria, Antonio Carlos 

Muniz, Florismar Gasparotto, Gilberto Alves, Glorinha Faleiros, Juçara, Leda dal Magro, Marta, 
Nelcy e Vanessa, entre outros. 

A 3ª apresentação de setembro, no dia 28, contou com a palestrante Dra Adriana Dias, psicóloga 
da Secretaria de Saúde e ex-voluntária da Viva, que mobilizou os presentes em uma vivência 
terapêutica focada em situações de luto no ambiente hospitalar. Como mediadores participaram: 
Leila Salgado, Maria Marquis, Florismar Gasparotto, Gilberto Alves, Priscila Castello Branco. Além 
dos novos contadores, participaram os voluntários: Ana Maria, Elisângela, Gláucia Sueko, Marlúcia, 
Nelcy, Roberto Pontual e Selene. 



Formação de voluntários Formação de voluntários 

em em outubrooutubro
A capacitação dos novos voluntários continuou com força 
total no mês de outubro. Como nas edições anteriores, 
o auditório do HMIB-Hospital Materno Infantil de 
Brasília sediou os eventos nos dias 5 e 19. Este espaço é 
gentilmente cedido pela Secretaria de Saúde do Distrito 

Federal um parceiro mais do que especial. Da mesma forma que em setembro, o público ficou em 
torno de 50 pessoas por encontro e a alegria e a participação ativa foram constantes em todas as 
palestras e oficinas.

Em 5 de outubro, ocorreu a oficina “O lúdico como processo criativo e a arte de contar histórias” 
mediada por Leila Salgado. A prática, aliada à fundamentação teórica, deixou os novos voluntários 
ainda mais motivados. Estiveram presentes contadores veteranos como Adriene, Ana Maria, 
Antonio Muniz, Glorinha Faleiros, Leda Dal Magro, Maria Marquis, Nelcy, Priscila Castello Branco e 
Roberto Pontual.

Em 19 de outubro, o 9º encontro para formação e capacitação de voluntários contou com as 
oficineiras Claudete Tavares (Dadá) e Marlúcia, mediadas por Leila Salgado. O trio mostrou o 
grande valor da utilização de música, dobradura e pequenas mágicas no ambiente hospitalar. Além 
dos cursistas, participaram: Antonio Muniz, Florismar Gasparotto, Gerciny Gasparotto, Glorinha 
Faleiros, Juçara,  Leda Dal Magro, l Magro, Marta,  Priscila Castello Branco e Roberto Pontual.

Domingueira de Histórias
Graças à excelente parceria com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal, as domingueiras em 
Brasilia acontecem todo 2º domingo de cada mês no Parque da Cidade de Brasília, espaço Ana 
Lídia. Os objetivos dos voluntários da Viva são estimular o interesse pela leitura e divulgar as ações 
que a Associação desempenha nas instituições hospitalares do DF e de outras cidades do Brasil.



Em 8 de  setembro
Em setembro, a domingueira foi coordenada por Maristela 
Papa, com a participação de muitos contadores como Carmem, 
Claudete Tavares, Florismar Gasparoto, Gilberto Alves, Ivete 
Valente, Joelda Lucimar Pacheco, Marilúcia, Monica Papa, 
William Reis e outros que alegraram crianças e adultos. 
Foi uma manhã com muitas histórias, músicas infantis e 
brincadeiras que atenderam ao objetivo de promover um encontro lúdico e gratuito para o público 
em geral. Sucesso total especialmente devido à participação ativa, entusiástica e colaborativa dos 
73 presentes.

Em 13 de outubro 
A animação da oficineira Marli Anísio deu o tom da domingueira de 13 de outubro. Com o apoio 
de vários contadores como Claudete Tavares (Dadá), Edson Cavalcante, Gilberto Alves, Leda Dal 
Magro, Leila Salgado e Marlúcia entre outros, a diversão correu solta e reuniu cerca de 50 pessoas 
entusiasmadas com as histórias e brincadeiras.



Prenda de NevePrenda de Neve
O clássico conto Branca de Neve e os sete anões tem uma 
versão gaúcha com o título Prenda de Neve, de autoria de 
R.S.Keller e Pauline Pereira, que foi contada aos pacientes 
do Hospital Santo Antônio, no dia 20 de setembro, pelos 
voluntários da Viva Aline Zanin, Carolina Rodrigues, 
Crhistian Bellave, Elenis Correa, Jose Luis Santos, Marcela 
Jochade, Patricia Bitencourt e a coordenadora Idione 
da Rosa. A escolha do livro homenageou a Semana 
Farroupilha e os contadores conseguiram apresentá-lo a 125 pacientes que vibraram felizes, 
já que a história é leve e divertida.

A Semana Farroupilha é um momento especial de culto às tradições gaúchas e envolve 
grande parte da população do Estado do Rio Grande do Sul.

 Hora do ContadorHora do Contador
Em 21 de setembro aconteceu a esperada Hora do Contador: reunião mensal para alinhar o 
trabalho dos voluntários. O anfiteatro do Hospital Santo Antonio foi cedido para reunir os 55 
contadores veteranos e novos. O evento, coordenado por Idione Rosa, teve vivências, apresentação 
de prestação de conta e informação sobre novas regras estabelecidas pelo Hospital. O saldo como 
sempre foi positivo e propiciou a renovação de energia, o compartilhamento de informações e a 
integração de todos.
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Domingueira Domingueira 
A domingueira de setembro ocorreu no dia 22 no Parque Getulio 
Vargas, em Canoas, sob a coordenação de Idione Rosa. Como 
nas edições anteriores, a marca foi o sucesso. Participaram os 
seguintes contadores: Ana Paula Pavão, Christian Bellaver, Elaine 
Santos, Katia Santos, Mara Araujo, Maria Heloisa Schorooder, 
Mauricio Citadini, Nelci Cesar e Tania Maria da Rosa. O grupo envolveu 60 pessoas que passeavam 
pelo parque,se interessaram e participaram ativamente. Evento realizado com muita receptividade 
e amor.

 Livro estimula a doação de órgãosLivro estimula a doação de órgãos
Coordenados por Idione Rosa, os voluntários José Luis Santos, Maria Elisete Pinto, Rosana 
Colombo, Soraya Paim e Vera Ruchel estiveram no Hospital 
Santo Antonio, no dia 27 de setembro, para contar a história A 
Tartaruguinha que perdeu o casco, produzido pela ONG ViaVida, em 
comemoração ao Dia Nacional de Doação de Órgãos. 

A obra infantil trata de uma tartaruguinha que em um acidente ficou 
sem casco e conseguiu recuperar seu abrigo a partir da solidariedade 
e da ajuda de outros animais. A ideia é estimular nas crianças e 
nos adultos o desenvolvimento do conceito da doação de órgãos e 
tecidos para auxiliar o próximo. Mais de 90 pessoas, entre adultos e 
crianças, ficaram impactados pela apresentação dos voluntários da Viva Porto Alegre.



Curso de formação de voluntáriosCurso de formação de voluntários
Após finalizarem o curso da Viva (EAD), os interessados em se 
tornarem contadores de histórias participaram de uma vivência no 
Hospital Maria Lucinda, ocorrida em 21 de setembro. Fátima Santana, 
chefe do serviço social do hospital deu as boas vindas às treinandas 
e a equipe da coordenação da Viva Recife e conduziu o evento. O 
objetivo foi mostrar que por meio da leitura e do brincar é possivel 
transformar o atendimento clínico e a internação hospitalar de crianças 

e adolescentes em um momento agradável e terapêutico, e contribuir para o 
bem-estar dos familiares e equipe multidisciplinar. Todos puderam conhecer 
as normas e os aspectos importantes da ambiência hospitalar e o que é ser voluntário Viva. Os 
temas abordados agradaram os treinandos que mostraram-se animados com a 2ª vivência que 
ocorrerá em 28 de setembro.

 Curso de formação de voluntários – 2ª parteCurso de formação de voluntários – 2ª parte
A Uninassau – Centro Universitário Maurício de Nassau  – cedeu espaço 
para o treinamento de novos voluntários, em 28 de  setembro, com o tema 
“Humanização na saúde através das contações de histórias”. O evento foi  
organizado pela coordenadora da Viva Ana Inês Pina.

A palestra “Música e narrativas - a sonoridade e as músicas dão ritmo e 
deixam a contação de histórias mais atrativa e envolvente” abordou teoria 
e muitos exercícios práticos orientados pela dupla Camila Sátiro e João 
Menelau, que formam o Baú da Camilinha. Assuntos abordados:

•	 Possibilidades de uso dos sons nas narrativas
•	 O silêncio como recurso
•	 Sonoplastia: quando e como usar
•	 Processo criativo para elaborar músicas 

Após 2h30 de apresentação, os 40 presentes, entre candidatos a voluntários e veteranos, estavam 
encantados com a temática e com os ensinamentos transmitidos. Para Jenny Chiappori “foi um 
momento ímpar e mais um encontro maravilhoso”. Gabriela Machado, Cleise e Vilany, também 
acharam enriquecedor e maravilhoso.

O Baú da Camilinha trabalha com histórias atreladas aos ritmos pernambucanos, como frevo, 
maracatu, xote e baião. O projeto surgiu em 2014 e desde 
então a contadora de histórias e apresentadora Camila Sátiro e 
o músico João Menelau espalham alegria por todos os cantos, 
convidando crianças e adultos a brincarem com eles. Entre os 
títulos, histórias alegres e divertidas de autores consagrados 
como Ruth Rocha, Ziraldo, Ilan Brenman e Ana Maria Machado.
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Domingueira de Histórias – 4ª edição
A Domingueira de setembro aconteceu no dia 29 em parceria com a Livraria Cultura do shopping 
RioMar. Como nas edições anteriores, os objetivos foram incentivar a leitura e divulgar o 
importante trabalho da Viva. Ana Inês e Sonia Sotero 
estiveram à frente da coordenação e a contação ficou com 
a equipe de voluntários que atua no IMIP-Instituto de 
Medicina Integral Professor Fernando Figueira:  Ana Maria, 
Avany, Diana, Magna, Raquel e Rosa Costa.

A marca dessa Domingueira foi a contação de histórias 
autorais de livros publicados por Ana Maria e Rosa Costa. 
Raquel distribuiu borboletas e barquinhos aos presentes, 
temas das histórias que contou. A interação e a alegria das 
crianças contagiou a gerência da Livraria Cultura que se 
disponibilizou a receber outras Domingueiras.

 

Ações do Dia das CriançasAções do Dia das Crianças
De 3 a 13 de outubro, a Viva Recife organizou comemorações pelo Dia das Crianças nas cinco 
instituições em que atua na cidade, com o empenho de seus voluntários e cabeças de chave:

Hospital Maria Lucinda – 3 de outubro
A equipe de contadores que atua no Hospital Maria Lucinda chegou cantando para pacientes 
e familiares. Os pacientes ficaram contagiados pela alegria dos contadores de histórias que 
distribuíram um kit para as crianças contendo brinquedo, livro infantil, revista para colorir, giz de 
cera, lápis com aplique de bichinho e apontador para lápis. Alguns amigos 
dos voluntários colaboraram doando itens para os kits.



Hospital Helena Moura – 4 de outubro
Para marcar a data, as voluntárias organizaram entrega de brinquedos e 
livros, numa manhã de carinho e muita diversão. 

AACD – 7 a 11 de outubro
O grupo de voluntários que atua nessa instituição 
esteve presente nas festividades da Semana das 
Crianças AACD, da qual participam várias entidades 
unidas pela alegria. Muita brincadeira e contação 
de histórias levantou o ânimo dos pacientes.

Hospital IMIP – 12 de outubro
Na própria data em que se celebra o Dia das Crianças os voluntários que atuam no IMIP estavam 
juntos para levar diversão para a criançada com cantigas, brincadeiras e, é claro, uma porção de 
histórias. Todas as crianças receberam livros de presente.  



Hospital Universitário Oswaldo Cruz  – 
HUOC – 13 de outubro
Se todo dia é dia de criança, qual é o problema de 
comemorar depois da data? Nenhum, especialmente 
quando se trata dos voluntários animados da Viva Recife 
que encheram o HUOC de alegria com brincadeiras, 
histórias e distribuição de livros e brinquedos.

Domingueira de histórias – 5ª edição
O mês de outubro não poderia terminar sem a Domingueira na Livraria Cultura do Shopping 
RioMar. No último domingo, 27, a leitura correu solta sob a responsabilidade dos voluntários do 

HUOC – Hospital Universitário Oswaldo Cruz: 
Andréa Martins, Cristhiane Teixeira, Patrícia 
Albuquerque e Rafaela Ramirez A abertura e 
o encerramento do evento ficaram por conta 
da coordenadora Ana Inês. O destaque foi 
o grande envolvimento do público com as 
histórias que encantaram a todos.



Bienal do Livro Rio de JaneiroBienal do Livro Rio de Janeiro
O Instituto Rio de Histórias, projeto Viva e Deixe Viver, realizou em 
3 de setembro de 2019, dentro do evento Bienal do Livro do Rio 
de Janeiro, um Sarau Literário com alguns de seus contadores e 
fazedores de histórias, com parceria da Secretaria Estadual de Cultura 
e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Participaram a fundaddora 
do Rio de História Regina Porto,  Gizele Santos, José Matos, Lucrécia 
Marques, e Valeria Coutinho que impactaram 35 pessoas.

A Bienal do Livro do RJ ocorreu no  Centro de Convenção do 
Riocentro, na Barra da Tijuca, durante dez dias (terminou em 8 de setembro) e é considerada 
o maior evento literário do país.

Seminário Litescola
O Colégio Pedro II promoveu em 19 de setembro evento 
sobre o Papel da Educação e da Literatura Infanto-Juvenil 
coordenado por representantes da Área de Educação da 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Cerca de 130 pessoas 
estavam presentes entre as quais Regina Porto que considerou 
o tema bastante oportuno e apreciou o conteúdo.
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Livro e literaturaLivro e literatura
Em 23 de setembro, o Instituto ZenCâncer recebeu Regina 
Porto para uma palestra dirigida a 25 pessoas sobre literatura, 
abordando o livro como objeto mágico. Aprovação total! 

Roda de Leitura LiteráriaRoda de Leitura Literária
Regina Porto participou em 30 de setembro 
de uma roda de conversa com a escritora 
Elê Nogueira sobre sua obra O velho tênis 
novo, um livro contado por desenhos. 
Afinal, nem para tudo há palavras!

Jornada Literária InfantojuvenilJornada Literária Infantojuvenil
A Cátedra UNESCO da Pontifícia Universidade Católica promoveu no dia 
de 2 outubro a palestra sobre literatura infantojuvenil na qual estiveram 
presentes Regina Porto e outros contadores de histórias do projeto. O 
evento recebeu 70 pessoas.

Primavera LiteráriaPrimavera Literária
O Museu da República, no Catete sediou um Sarau 
Literário no dia 3 de outubro sob a responsabilidade do 
Instituto Rio de Histórias/Viva e Deixe Viver e com o apoio 
da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, 
projeto Histórias de Quinta. Os 30 presentes no evento 
gostaram do conteúdo compartilhado pelos contadores e 
fazedores do Instituto Rio de Histórias.

 

 



Comemorações do dia das criançasComemorações do dia das crianças
Os voluntários do Instituto Rio de Histórias/Viva promoveram 
comemorações em todos os hospítais 
parceiros no dia 12 de outubro com muita 
contação de histórias e distribuição de 
brindes. Cerca de 500 pessoas foram 
impactadas pelos eventos que envolveram 
não só os contadores quanto os fazedores, 
sob a batuta de Regina Porto.

Livro O SaltoLivro O Salto
Em 10 de outubro, na Livraria Casa Verde, em Tijuca, ocorreu uma roda de conversas para 20 
pessoas acerca do livro O Salto, da escritora 
Giovana Olivieri. O tema do evento foi “ O livro 
de imagem: histórias de um livro sem texto” com 
a participação da autora e de Regina Porto.

A obra de Giovana é 
um livro de imagens 
que oferece ao leitor 
diversas possibilidades de 
interpretação. O debate 
tratou da importância dos 
livros sem texto e de como 
apresentá-los às crianças.



Prêmio Leia ComigoPrêmio Leia Comigo
A voluntária Pepita Sampaio ganhou no dia 28 de outubro o 
prêmio Leia Comigo, da FNLIJ, com um texto descrevendo uma 
situação que se passou no Hospital Federal da Lagoa,instituição 
em que atua como contadora de histórias. O prêmio foi entregue 
durante evento da Fundação Nacional do Livro Infantojuvenil que 
contou com feira de livros, rodas 
de conversa, rodas de leitura, 
contação de histórias e premiação 
de escritores. Prestigiando Pepita, 
estiveram presentes 90 pessoas, 
entre elas Regina Porto, Soraya 
Farenge e Miriam Ribeiro.

 

 

Contar, Hospitalar, VoluntariarContar, Hospitalar, Voluntariar
Realizar uma oficina com todos os voluntários novos e 
veteranos foi uma grata conquista para Cláudia Guimarães, 
Edvaldo Alcântara e Loide Bonina, coordenadores da Viva 
Bahia. O Hospital Geral do Estado cedeu o espaço e no dia 
14 de setembro o evento aconteceu num clima participativo 
e de reciclagem de conhecimento. O objetivo da oficina foi 
avaliar os integrantes do grupo quanto à forma de contar 
histórias, a postura, a entonação e a escolha de livros. 
Aproveitou-se a oportunidade para enfatizar a importância 
do Diário Eletrônico. A apresentação foi de Valéria Amorim. 
A seguir, todos os participantes puderam compartilhar suas 
experiências, o que deu a oportunidade de se mostrarem e 

serem avaliados. 
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Domingueiras de Histórias
Em 15 de setembro ocorreu a primeira Domingueira de Salvador, no 
Largo da Vitória. Teve chuva, teve sol, teve muitas histórias e público de 
montão que não arredou o pé do local. Participaram os coordenadores 
Cláudia Guimarães, Edvaldo Alcântara, Loide Bonina e os contadores 
Antonio Dantas, Fatima Brito, Helen Conceição, Maria Aurea Valéria 
Amorim, Marcele Alve e Sueli. Todos gostaram da experiência em 
espaço aberto e afirmaram que 
as crianças ficam mais à vontade 

para interagirem. A Igreja 
da Vitória e a escola 
que funciona no espaço 
contribuiram na divulgação e 
na presença de 40 pessoas, 
número excelente para a 
primeira edição do evento.

 

Tecendo RedesTecendo Redes
Cláudia Guimarães, Edvaldo Alcântara e 
Helen Conceição participaram em 24 de 
setembro da abertura do evento Tecendo 
Redes, promovido pelo Itaú Cultural, que 
constou de exposição de histórias, pessoas 
e ações sociais representativas dos 25 anos 
da Fundação Itaú Social, através de 
instalações multimidias. O evento 
contou com a presença de artistas 
que compartilharam leituras de obras 
que marcaram suas vidas, destacando 

o prazer da leitura. Realizado no Espaço Itaú de Cinema, essa 
mostra ficará até 15 de dezembro em Salvador. 
 

Buscando o Contador que há Buscando o Contador que há 
em mimem mim
A última oficina da formação de voluntários ocorreu em 5 
de outubro, no HGE, com a participação de Rosemary Lapa 
de Oliveira, que realizou com os participantes exercícios 
para a voz e trabalhou os arquétipos das histórias fazendo 
um comparativo com as cartas de tarô. Esse tema 
despertou muitos questionamentos e colaborou com a 
prática da contação de histórias. 



Cláudia Guimarães, 
Edvaldo Alcântara, Loide 
Bonina, voluntários 
novos e veteranos, 
todos tiveram uma 
experiência significativa. 
A oficina trabalhou o lado 

psicológico do grupo, contribuindo com o autoconhecimentos dos 30 presentes.

Domingueira De Histórias
Depois do sucesso da 1ª Domingueira 
de Salvador, a edição número 2 não 
ficou atrás em participação e animação. 
No dia 6 de outubro, no mesmo Largo 
da Vitória, o público recebeu com 
carinho os contadores Ana Mariza 
Fasani, Dulcinea Carvalho, Fatima Brito, Lilian Barbuda, 
Sueli Dantas, Suely Lima, Raí Santana e Zilma Rocha, e 
os instrumentistas Arthur e Letícia. Pra melhorar, houve 

a participação de dois irmãos da orquestra 
Neojibá, que tocaram violino e clarinete. 
Todos se emocionaram! Também esteve 
presente o parceiro Livrandante que leva livros 
para compartilhar. Ao final, as 40 pessoas que 
por ali passaram adoraram e surpreenderam a 
equipe da Viva com tantos elogios.

 Compartilhando histórias de vida no Outubro RosaCompartilhando histórias de vida no Outubro Rosa
Momentos gratificantes e emocionantes ocorreram no dia 
11 de outubro para Claudia Guimarães e Valéria Amorim. 
Respondendo a um convite de Eterine 
Abreu do Centro Estadual de Oncologia 
– CICAN – para fazer uma tarde de 
contação para as mulheres que estão 
em tratamento contra o câncer, a 
equipe da Viva Bahia decidiu utilizar o 

exemplo da voluntária Valéria Amorim que bravamente superou um câncer 
de mama. Valéria criou e contou uma história baseada em sua vivência. A 

contação aconteceu enquanto 30 
pacientes estavam na sala, em 
tratamento e, ao saberem que a história era real, houve 
choro e abraços. Claudia e Valéria declararam terem 
ficado impactadas com as demonstrações de carinho. 
Experiência única!



Dia da CriançasDia da Crianças
Os pacientes dos hospitais parceiros 
da Viva Bahia - HGE, HGRS, OSID - 
receberam com alegria redobrada os 
voluntários para as comemorações do 
Dia das Crianças, realizadas em 11 de 
outubro. Cada equipe desenvolveu suas 
atividades como contação de histórias, 
música e muita brincadeira, envolvendo 
não só as crianças, mas familiares e 
profissionais de saúde. Os responsáveis 

pelo planejamento das atividades foram Lilian Barbuda, Loide Bonina, 
Edvado Alcantâra e Zilma Rocha.

 

COLUNA DA MARGA
Um dos casais de escritores mais conhecidos e 
queridos do Brasil - Zélia Gatai e Jorge Amado - reúne 
uma vasta obra que inclui livros direcionados ao 
público infantojuvenil. Por isso escolhemos contar para 
vocês um pouco sobre estes autores.

Jorge Amado
Nascido em Itabuna (Bahia) em 1912, viveu sua 
infância com a família em Ilhéus, cidade que retratou 
em vários de seus romances. Atuou como jornalista e 
escritor desde a década de 30. Suas primeiras obras 
evidenciaram os problemas sociais da época e uma 

delas chegou a ser censurada (Cacau). Sua atuação 
política de esquerda o levou a um período de exílio. 

Em 1945, conheceu Zélia Gattai que foi a companheira de toda a vida. Em 1958 publicou o seu 
romance mais popular Gabriela, Cravo e Canela e, partir de então, sua literatura passou a dar 
mais relevo ao humor, à sensualidade, à miscigenação e ao sincretismo religioso. Outras obras de 
destaque: Dona Flor e Seus Dois Maridos, Tenda dos Milagres, Tieta do Agreste e Tereza Batista 
Cansada de Guerra. Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, em 1961. Jorge Amado recebeu 
numerosos prêmios literários, entre eles o Prêmio Camões (1995) pelo conjunto da obra. Em sua 
última viagem a Paris, em 1998, recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade de 
Sorbonne. Faleceu em 2001.

Casal Zélia Gatai e Jorge Amado



Zélia Gattai
Nascida em 1916, a paulista Zélia Gatai foi escritora, fotógrafa e memorialista brasileira. Começou a 
escrever suas memórias aos 63 anos. O livro de estreia, Anarquistas, graças a Deus, já vendeu mais 
de duzentos mil exemplares no Brasil. Sua obra é composta por nove livros de memórias, três livros 
infantis, uma foto-biografia e um romance. Alguns de seus livros foram traduzidos para o francês, o 
italiano, o espanhol, o alemão e o russo.

A seguir, as obras destes autores dedicadas ao público infantojuvenil:

Jorge Amado

Gato Malhado e Andorinha Sinhá (Cia das Letrinhas) - Jorge Amado colheu essa história 
de amor de uma trova do poeta Estêvão da Escuna que costumava recitá-la no Mercado 
das Sete Portas, em Salvador. Não era uma história para ser publicada, mas um presente 
para o filho, João Jorge, que na ocasião tinha um ano de idade. Guardado entre as coisas 
do menino, o texto só foi reencontrado em 1976. João Jorge entregou então para o artista 
plástico Carybé, que ilustrou as páginas datilografadas. O livro foi publicado no mesmo ano. 

A obra fala sobre um gato malhado cujo temperamento não era nada bom: bastava aparecer 
no parque para todos fugirem. E ele ia tocando a vida com a indiferença habitual. Até 
que, chegada a primavera, o gato nota que a andorinha Sinhá não tem receio dele. Foi o 
suficiente para que dali nascesse a amizade dos dois, que se aprofunda com o tempo. 

A bola e o goleiro (Cia das Letrinhas) - O tema 
surgiu porque o escritor era apaixonado por 
futebol e criou uma inusitada história da 
bola Fura-Redes, a mais disputada por todos 
os grandes jogadores, e do goleiro Bilô-Bilô, 
considerado a vergonha da profissão. Após o 
encontro dos dois, a bola se apaixona por seu 
principal inimigo e, a partir disso, a carreira do 
maior engolidor de frangos da história muda da 
água para o vinho. 

A Ratinha Branca de Pé-de-vento e a Bagagem de Otália (Cia das Letrinhas) 

Pé-de-Vento é apaixonado pela mulata Eró. Como não é dado a galanteios explícitos, 
decide presentear a amada com sua ratinha branca adestrada. Depois de muito treino, o 
bichinho responde aos sinais de comando virando de costas e fechando os olhos, à espera 
de afagos na barriga. Com esse feito extraordinário, o rapaz dá como certo que conquistará 
o amor de Eró. Será?



Zélia Gattai

Mais detalhes sobre estes trabalhos podem ser encontrados em: 

Infantil - Jorge Amado/Companhia das Letras

www.jorgeamado.com.br

Pipistrelo das mil cores (Cia das Letrinhas) conta a história de um 
bicho muito curioso parecido com um dragão dos contos de fadas 
que foi encontrado no meio do Pantanal. Ao ser capturado por 
caçadores malvados, é aprisionado no zoológico e torna-se triste. 
Aí, aparece um grupo de crianças que almejam alegrá-lo e libertá-
lo. O que acontecerá?

O Segredo da Rua 18 (Cia das Letrinhas) narra a história de 
Doralice e Miguelinho que ajudam a mãe dela a construir um 
jardim na frente da casa. Pela dificuldade de trabalhar a terra, 
as crianças convencem outros amigos a cavarem em busca 
do tesouro do pirata Gancho de Ouro. Nessa empreitada 
descobrem o segredo da rua. Qual será?

Jonas e a Sereia (Cia das Letrinhas) é sobre uma 
história de amor entre Jonas e Auta Rosa, um 
peixe que havia sido pescado por ele. O que será 
que acontece com esse amor? 



PALAVRA DO CONTADORPALAVRA DO CONTADOR
Entretendo e aprendendo
Por Juliana Galvão Borel, Instituto Nacional de Cardiologia de 
Laranjeiras – RJ

Hoje foi muito especial! Contei história desde o pós-operatório até a 
brinquedoteca. Crianças receptivas, participativas, mas o destaque foi 
para o Kauã. Menino com perda auditiva que ficou muito interessado 
na forma que encontramos para ele ouvir a história: eu contava, 
ele lia meus lábios. Procurei narrar com eloquência para que ele 
entendesse com maior facilidade. Aprendi algumas palavras em libras 
e a comunicação se deu muito bem! Poder entreter o pequeno Kauã e 
receber lições em libras foi muito legal!

Qualquer momento é bom para se contar histórias
Por Lilian Souza, Hospital da Criança Santo Antônio - RS

Quando fui à recepção buscar a chave da nossa sala, passei por uma menina e reparei que seus 
olhos brilharam. O rosto dela se iluminou em um sorriso. Então perguntei se gostaria de ouvir uma 
história e ela rapidamente respondeu que sim com muito entusiasmo. Contei duas, ela amou e eu 
me realizei.

Música que acalma
Por Maria Helena Passos Miraglia, Hospital São Camilo (Unidade Pompéia) – SP

Uma criança de 1 ano chorava no colo da mãe. Comecei a cantar a música Brilha Brilha Estrelinha 
e ela foi sossegando. Mostrei à mãe que a letra da música estava no livro, ela cantou comigo e 
dançou com a criança, o que a acalmou e a fez parar de chorar. 

 Pacientes que nos dão forças
Por Cristhiane da Silva Teixeira, Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) - PE

Neste dia apenas lemos dois livros, mas cantamos, tocamos pandeiro, o que foi muito divertido 
para nós e para as crianças. E teve a pequena Juju que a cada dia mostra sua evolução. Estamos 
com ela desde 2014 e acompanhar o desenvolvimento dela só nos fortalece para darmos 
continuidade ao nosso trabalho.

Bolinhas que encantam
Por Marcos Fernandes Espozito, Hospital Estadual de Sumaré – Sumaré/SP

A menina estava chorando muito. Comecei a fazer bolinhas de sabão e ela parou imediatamente. E, 
o melhor, sorriu!



Amar e rir com histórias
Por Vanessa Bernardes Silveira, Hospital Materno Infantil de Brasilia - DF

A atenta Maria Eduarda riu mais do que a personagem do livro A Maria que ria. E, ao final, 
declarou “eu amo histórias”!

Bahia    - 

Às vezes o mais importante não é contar histórias
Por Elisabete, Hospital São Rafael - BA

Tem uma garota de 13 anos que não se relaciona com ninguém. Quando não está sedada fica 
irritada, agitada. Então, converso com a acompanhante, para distrai-la um pouco. O que ela gosta 
bastante.

COLUNA DA ESCRITORA MONIK LELIS COLUNA DA ESCRITORA MONIK LELIS 

Tudo é cíclico. É preciso que o antigo se afaste para dar lugar ao 
novo. É tão simples como os dentes de leite: é preciso caírem 
para que os novos despontem. Então não evite o novo, apenas 
entenda por que ele está acontecendo e o aceite.  

Beijos da Monik


