
1



foto por: Mari Queiroz

a SeDe



3

PALAVRA DO 
FUNDADOR

N esta apresentação de nosso Balanço Social de 

2012, queremos destacar que, completados quinze 

anos em atividade, a Associação Viva e Deixe Viver 

prepara-se para ingressar numa nova fase. Ao longo de 

nossa trajetória, estendemos nossa atuação a diversas 

cidades do Brasil, disseminando a contação de história 

como um coadjuvante poderoso no tratamento de 

crianças e adolescentes hospitalizados.

t emos recebido o reconhecimento de todos os 

envolvidos neste processo – pacientes, familiares 

e profissionais da Saúde. Nosso avental colorido e 

ludicamente enfeitado já faz parte do cotidiano de 

muitos hospitais. Promovemos as politicas públicas 

de humanização da saúde e a importância do brincar. 

Abrimos espaço para um Brasil leitor,  fortalecendo a 

cultura e a educação e, por fim, o encontro com a alegria 

e o alento a tantas pessoas.

obrigaDo por NoS acoMpaNhar 
NeSta caMiNhaDa. 

Meu abraço,

caroS voluNtárioS
e parceiroS Do viva

valDir ciMiNo

a gora, é chegada a hora de iniciar uma nova etapa, visando o amadurecimento 

de nossa organização. À medida que nossas afiliadas ganham autonomia e 

prestígio próprios, precisamos cada vez mais nos certificar de que trabalhamos sob 

a visão de gestão participativa. Isto é, temos que preservar a coerência, observando 

os princípios que orientam nossa atuação. Para isto, estaremos focados em ações de 

ensino continuado, que possam revigorar em nossos voluntários a vontade de fazer a 

diferença no mundo em que vivemos.

e stabelecidos em nossa nova sede, na cidade de São Paulo, queremos, 

finalmente, reiterar o convite para que todos venham nos visitar, 

tanto os voluntários e parceiros locais como os de outros estados. 

É a nossa casa, o lugar planejado para servir de base e dar apoio 

aos nossos valorosos Contadores de História. É aqui que estamos 

traçando a nova rota do Viva, rumo a um futuro repleto de 

boas histórias para contar. 
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MISSÃO

f omentar a Educação e Cultura na 
Saúde através da leitura 

e do brincar, visando transformar 
a internação hospitalar de crianças 
e adolescentes em um momento 
mais alegre, agradável e terapêutico, 
contribuindo positivamente para 
o bem estar de seus familiares 
e equipe multidisciplinar.
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CAUSA

visão

PRINCÍPIOS

contribuir para a humanização da sociedade, fortalecendo valores 

e princípios éticos essenciais entre os sujeitos que produzem saúde.

Ser reconhecido como uma OSCIP que desenvolve cidadãos para 

o cumprimento do trabalho voluntário de maneira consciente, 

comprometida e constante. Ser referência em Educação e Cultura 

por meio da promoção de atividades de ensino continuado.

atuamos com ética. Trabalhamos em equipes integradas e com respeito 

à individualidade. Não discriminamos raça, cor, credo, religião, partidos 

políticos, orientação sexual e poder aquisitivo. Não permitimos 

a utilização institucional político-partidária da nossa Associação. 

Acreditamos e incentivamos a capacitação constante de cada indivíduo.
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GESTORES DA ASSOCIAÇÃO VIVA E DEIXE VIVER 
São Paulo  

Diretoria 

(GeStão 2010 a 2013)

PreSiDente FunDaDor 

Valdir Cimino

Diretor De aDminiStração  

Roberto Antonio Maccioni

DiretoraS De DeSenvolvimento 

Humano , Centro De Contação De 

HiStóriaS e núCleo ayty 

Diva Mastroti 

Monica Nocito Ferrari

Diretora De marketinG  

Claudia Santoro

• ApresentAndo: 

Diretoria (GeStão 2013 a 2016) 

PreSiDente FunDaDor 

Valdir Cimino

Diretor De aDminiStração 

Antonio Alfredo Silva  

Ivo Galli

Diretora De DeSenvolvimento 

Humano, Centro De Contação 

De HiStóriaS e núCleo ayty 

Ana Paula Piccarone

Diretora De marketinG  

Denise Monteiro

ConSelHo ConSultivo 
Diretor conselho consultivo: 
Antonio Carlos Malheiros 
Conselheiros: 
Armando Ferrentini 
Ana Lucia Andrade 
Celia Cristina M. de B. Whitaker 
Flávia Carlota Varella Moraes 
Humberto Dantas de Mizuca 
Joana Tsaotchum Woo 
José Luiz Setúbal 
Keila Kimiyo Tamaki 
Luciana dos Santos Bernardo 
Magda de Jesus 
Martílio Bueno 
Miriam Chaves 
Paulo Roberto Cidade 
Roberto Elias Cury 
Wellington Nogueira 

Yooko Suyama

ConSelHo FiSCal 

Diretor conselho fiscal: 

Flavio José de Souza Brando 

Conselheiros: 

Bachir Jose Saad Neto 

Flavia Regina de Souza Oliveira 

Flavio Galoro 

Itiberê Muarrek

Funcionários / Voluntários: 

inteGração 

Valdir Cimino

aDminiStração e FinançaS 

Maria Inês de Freitas

DeSenvolvimento Humano 

Graziela Renata da Silva

Centro De Contação De HiStóriaS 

e núCleo ayty 

Violeta Dib Cimino 

ComuniCação e marketinG 

Roberta Balsamo 

Juliana Prado
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GESTORES DA ASSOCIAÇÃO VIVA E DEIXE VIVER 
eStaGiárioS 

Gisele Diniz 

Isabela Cristina Gimenez Pastos  

Luan Ricardo Ribeiro Deters 

Sandra Assis

voluntárioS na SeDe 

Yara Braga

voluntárioS CabeçaS De CHaveS 

Agnes Rosana Soares 

Airton Candido Silveira 

Amabile de Lourdes Milani Botani 

Antonio Alfredo Silva 

Aparecida de Fátima Amorim - Bia 

Arlete Leite Cavalcanti 

Bruna Godinho Farinelli 

Carlos Sereno 

Catarina Cristina Mangini de Angelis 

Cinthia de Faria Casimiro  

Claudia Monteiro Avelino 

Claudia Regina Jafrone Pereira  

Claudio Giovani Callegaro 

Diva Rodrigues Mastroti  

Elaine Moura de Souza  

Fabiana Miguel  

Francisco Carlos de Moura  

Iraci Gonçalves Ciritelle  

Joaquim Marcos Coelho dos Santos  

Jose Carlos Picolo  

Jose Eduardo Ramos de Andrade  

Juliana Fridrich Palermo  

Karina Peixoto de Lima  

Liliane C. Cruz  

Luca Mifano  

Magaly Aparecida Romão  

Margareth Nardi   

Maria Alice Marques de Arruda 

Maria Angela Pizarro Fernandes Reis  

Maria Concepcion Molina Cabredo  

Maria José Limberto Leite  

Maria Lúcia Lutfi Coimbra  

Marília Tresca Silva Telles de Mello  

Marta Guerra  

Meiri Aparecida Muzachi  

Monica Ferreira Mariano  

Patrícia H. da Costa J. Raymundo  

Paula Negrão  Vecchiatti  

Paulo Sergio Rodrigues Moraes Cavalheiro  

Rita Maria Diogo  

Roberta Mattoso Milaré  

Silvia Helena de Lima Arb de Castro  

Sirlei Maria Monferdini Romão  

Sylvania Santa Ana W. dos Santos  

Vagner Aguirre  

Valdir Cimino  

Vania Coutinho de Lima  

Vera Regina W. Carneiro Gracitelli 

Victor Lima 

Vilma Cezar  

Zilma da Silva Brito  

Zuleika Itri de Castro Nascimento

auDitoria 

Galloro & Associados Gestão, 

Contabilidade e Controle Empresarial

ContabiliDaDe 

Kanaan Assessoria 

Contábil e Fiscal
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GESTORES DA ASSOCIAÇÃO VIVA E DEIXE VIVER 
vinCulaDaS Da aSSoCiação viva 

e DeiXe viver no braSil

• rio de JAneiro/rJ  

Instituto Rio de Histórias

PreSiDente  

Pedro Porto Nogueira

CoorDenaDora Geral 

Regina Porto 

ouviDoria 

Ana Duek 

• reciFe/pe 

Instituto Viva História

CoorDenaDoreS 

Lucas Cruz

• porto Alegre/rs  

Doutorzinhos

CoorDenaDoreS  

Anderson Marques 

Mauricio Bagarollo

aFiliaDaS Da aSSoCiação viva 

e DeiXe viver no braSil

• BrAsíliA/dF

CoorDenaDora Geral 

Adriana De Rezende Dias

aPoio aDminiStrativo 

e Cabeça De CHave 

Leda Menezes 

Luciana Araújo Reis 

Maria Marquis

• sAlVAdor/BA 

2º. SemeStre 

univerSiDaDe uneb 

Reitor: Sr. Lourisvaldo Valentim de Souza Fernandes 

Diretor do Departamento de Ciências da Vida: 

Sr. Atson Carlos de Souza Fernandes 

Coordenador: Jorge Beck 

 

1º. SemeStre 

Santa CaSa De miSeriCórDia Da baHia  

eSCola Do ContaDor De HiStóriaS 

Dr. Raimundo Dantas 

Ana Cristina Santana Matos

CaPtação De reCurSoS 

Fagna Freitas 
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GESTORES DA ASSOCIAÇÃO VIVA E DEIXE VIVER 

auXiliar aDminiStrativo 

Luciene Leite

eStaGiária De PSiColoGia 

Mávila Freire Andrade

• MAríliA/sp

CoorDenaDora  

Luiza Guerreiro

• riBeirão preto/sp

PreSiDente  

Mariana Aude Jábali

CoorDenaDora 

Maria Gilda Pedreira 

de Freitas Cortucci 

• FortAlezA/ce

CoorDenaDor  

Alex Ferreira
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Números
do viva

o Contador de Histórias é um educador 

social que tem o poder de resgatar 

valores humanos e promovê-los através da arte 

da comunicação interpessoal. O treinamento e 

a capacitação constante fazem deste cidadão, 

um meio qualificado e profissional de impactar, 

criativamente, vários públicos difundindo: 

a democratização do informar, entreter e 

saber; pensar o sujeito como um ser histórico 

e integral, possibilitando a interação com o 

mundo e a educação como uma prática social 

para a construção de uma relação mundo e ser 

humano mais saudáveis.



12

Números do viva • viva brasil

São Paulo • Litoral

Santos 724 307 921 507 145 12 0 1

LOCAL
TOTAL DE 
CRIANÇAS 

ATENDIDAS

TOTAL DE VISITAS 
REALIZADAS 

EM 2012 PELOS 
CONTADORES

 TOTAL DE HORAS 
DOADAS

 TOTAL 
FAMILIARES 

IMPACTADOS

TOTAL 
PROFISSIONAIS 

IMPACTADOS

NÚMERO DE 
VOLUNTÁRIOS 

ATUANTES

NÚMERO DE 
VOLUNTÁRIOS 
FAZEDORES

NÚMERO DE 
HOSPITAIS/ CASAS 

DE APOIO

Outros Estados

Brasília 3.439 473 946 3.559 1.136 24 1 2

Porto Alegre 6.809 1.280 1.366 6.434 3.345 61 6 2

Recife 1.290 154 380 832 123 13 3 4

Rio de Janeiro/ 
Niterói/Nova Iguaçu

14.541 2.047 6.143 10.179 2.908 142 40 17

Salvador 2.951 904 2.712 1.634 321 37 15 11

São Paulo • Interior

Limeira 605 134 402 424 121 5 0 1

Jundiaí 186 41 123 130 37 3 0 1

Marília 4.766 925 1.850 4.306 1.402 43 2 4

Riberão Preto 4.532 1.882 2.150 3.997 30 69 10 5

Mogi-Guaçu 247 35 105 173 49 4 0 1

Indaiatuba 182 26 78 127 36 3 0 1

TOTAL 83.717 17.530 45.142 62.713 18.071 990 141 82

São Paulo • Capital

São Paulo Capital 36.529 8.040 24.120 25.570 7.036 513 64 27

Grande São Paulo

Guarulhos 288 50 150 202 58 4 0 1

Osasco 132 219 657 92 26 16 0 1

Barueri 1.097 178 534 768 219 9 0 1

Santo André 5.399 835 2.505 3.779 1.079 32 0 2

Público impactado nos

últimos três anos 

hoje o viva coNta coM 1.131 voluNtárioS eNtre coNtaDoreS De hiStóriaS e fazeDoreS. eStaMoS  preSeNte eM MaiS De 82 iNStituiçõeS parceiraS.
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Números do viva • indicadores

familiarescriança

• Público impactado nos últimos quatro anos

Equipe multidisciplinar

2009

2010

2011

2012

100.000
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0

Fonte: diário do contador
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Números do viva • impactados

200.000

180.000

160.000
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4.449

1998

179.997

2010

149.955

2011

164.501

2012

124.057

2009

155.747

2008

23.331

2002

30.976

2003

39.748

2004

55.980

2005

88.773

2006

126.502

2007

24.005

2001

22.257

2000

16.969

1999

Fonte: diário do contador

• Total de pessoas impactadas desde 1998
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Dentro Dos hospitais 

N a atuação dos voluntários contadores de histórias dentro 

dos hospitais, foi percebido ao longo dos anos, o quanto a ação envolve 

não somente a criança ou adolescente atendido, mas também os familiares e até mesmo 

a equipe médica presente no momento da intervenção. Hoje, o profissionalismo com que é feito 

e a continuidade do trabalho voluntário, torna a presença desses cidadãos, dentro do ambiente hospitalar, fundamental, com 

participação até mesmo na recuperação dos pacientes. Os profissionais da Saúde passam a enxergar o voluntário como parte da equipe 

multidisciplinar. O cidadão que é um voluntário contador de histórias torna-se um agente transformador no ambiente hospitalar.

além de promover Cultura e Educação para os pacientes, impacta positivamente no convívio dos familiares com a situação de 

enfermidade e possibilita que as práticas da medicina sejam mais humanizadas em seus diferentes níveis, desde o acolhimento do 

paciente até chegar à valorização e participação do profissional da Saúde, elevando a qualidade no atendimento clínico.
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Dentro Dos hospitais • hospitais parceiros 
São Paulo 

• AACD - Associação de Assistência à Criança 

Deficiente 

• ACREDITE - Amigos da Criança com 

Reumatismo

• Centro Hospitalar Santo André

• FAMEMA - Hemocentro - Unidade de Doenças 

hematológicas

• FAMEMA - Hospital de Clinicas - Unidade 

Materno Infantil (Hospital Materno Infantil)

• FAMEMA - Hospital São Francisco - Unidade 

de Psiquiatria

• Fundação Maternidade Sinhá Junqueira

• GACC - Grupo de Apoio à Criança com Câncer 

da USP

• GRAACC - Grupo de Apoio ao Adolescente e à 

Criança com Câncer

• Grupo em Defesa da Criança com Câncer

• Hcor - Hospital do Coração

• Hospital A. C. Camargo (Hospital do Câncer)

• Hospital Alvorada

• Hospital Augusto de Oliveira Camargo

• Hospital Cândido Fontoura

• Hospital Cruz Azul

• Hospital da Criança

• Hospital da Luz

• Hospital Darcy Vargas

• Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

- Unidade de Emergência

• Hospital do Grajaú

• Hospital do Mandaqui

• Hospital Geral de Guarulhos

• Hospital Guilherme Álvaro (Santos)

• Hospital Infantil Sabará

• Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco 

Moran

• Hospital Municipal Mário Covas

• Hospital Regional de Osasco

• Hospital Samaritano

• Hospital Santa Cecilia

• Hospital Santa Lydia

• Hospital Santa Marcelina

• Hospital São Camilo (Unidade Pompéia)

• Hospital São Camilo (Unidade Santana)

• Hospital São Paulo

• Hospital Sepaco

• Hospital Sírio Libanês

• Instituto de Criança - Hospital das Clínicas

• Instituto de Infectologia Emílio Ribas

• Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas

• IOT - Instituto de Ortopedia e Traumatologia 

do Hospital das Clínicas

• Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

Limeira

• Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

Mogi Guaçu

• ITACI - Instituto de Tratamento do Câncer Infantil

• Santa Casa de Misericórdia de Marilia

• Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

baHia/ba 

• CAASAH - Casa de Apoio e Assistência ao 

Portador do Vírus HIV

• Hospital Geral do Estado da Bahia (HGE)

• Hospital Geral Roberto Santos

• Hospital São Rafael

• Universidade do Estado da Bahia – UNEB

Até julho de 2012:

• Casa da Criança Cardiopata

• Centro de Educação Infantil Juracy Magalhães

• Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC)

• Hospital das Clínicas

• Hospital Eládio Lassérre
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Dentro Dos hospitais • hospitais parceiros 
• Hospital Irma Dulce – Santo Antônio

• Hospital Santa Izabel

• Unidade de Onco-Hematologia Erick Loeff

braSilia/DF 

• Hospital Anchieta 

• Hospital Materno Infantil de Brasilia 

itAJuBá/Mg 

• Santa Casa de Misericórdia de Itajubá

Porto aleGre/rS 

• Hospital da Criança Conceição 

• Hospital da Criança Santo Antônio

rio de JAneiro/rJ 

• Centro Municipal de Reabilitação - 

Engenho de Dentro

• Hospital Azevedo Lima - Fonseca 

Niterói - Municipal

• Hospital Copa D’or – Copacabana

• Hospital da Lagoa - Jardim Botanico (Federal)

• Hospital Geral de Bonsucesso - Federal - 

Bonsucesso

• Hospital Geral de Nova Iguaçu - Posse

• Hospital Getulio Vargas Filho - Fonseca - 

Niterói - Estadual

• Hospital Municipal Lourenço Jorge 

Barra da Tijuca

• Hospital Municipal Miguel Couto - Gávea

• Hospital Municipal Salgado Filho - Meier

• Hospital Prontobaby - Tijuca

• Hospital Rios D’or - Jacarepaguá

• Hospital SAMCI - Andarai

• Hospital Universitário Pedro Ernesto 

(Estadual) - Vila Isabel

• Instituto de Cardiologia  - Laranjeiras (Federal)

• Instituto de Traumatologia - Caju (Federal)

• Instituto Estadual de Hematologia - HEMORIO 

- Centro

    

reCiFe/Pe 

• AACD - Associação de Assistência à Criança 

Deficiente 

• Hospital Universitário Osvaldo Cruz 

• Infantil Maria Lucinda – entidade Filantrópica 

(Fundação Manuel da Silva de Almeida) 

• Instituto do fígado de Pernambuco  - IFP 
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a pesquisa realizada desde 2009 pela Qualibest, levanta 

dados surpreendentes sobre a atuação da Associação 

Viva e Deixe Viver. Com ela é possível estabelecer uma relação 

entre o trabalho voluntário das pessoas que se engajam, 

movidas pela vontade de transformar e o impacto econômico 

que a atividade exerce mesmo não sendo remunerada.

É importante ressaltar que, o intuito deste estudo não 

é simplesmente transformar em números algo cujo valor 

é imensurável, mas sim, demonstrar o quanto este trabalho 

que, cada vez mais tem se profissionalizado, pode ser um 

indicador econômico, comprovando  a eficiência e qualidade 

do serviço realizado pelo 3º setor, neste caso pela Associação 

Viva e Deixe Viver e seus contadores de histórias. 

Pesquisa Qualibest • 3ª onda

Pesquisa Voluntário 
contadores de histórias

Baseado na pesquisa:



19

Pesquisa Voluntário contadores de histórias

sexo

Feminino Masculino

83% 86% 85%

17% 14% 15%

perfil Do voluNtário

1ª onda 2ª onda 3ª onda
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Pesquisa Voluntário contadores de histórias

perfil Do voluNtário

Faixa Etária

18 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 anos ou mais

18%
15%

9%

32%

24%
20%

24%
27%

22%
26%

33%

49%

1ª onda 2ª onda 3ª onda

Média:41 anos Média:43 anos Média:47 anos
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Pesquisa Voluntário contadores de histórias

perfil Do voluNtário

Classe Econômica

classe a classe b classe c classe D classe e

32%
26%

31%

53%

63%
57%

11% 11% 10%

2% - - -1% 1%

1ª onda 2ª onda 3ª onda

(-) 0,0 % de citações ** resultado inferior a 0,49%
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Pesquisa Voluntário contadores de histórias

perfil Do voluNtário

Grau de Escolaridade

1º Grau 
até primário 

Completo

2º Grau 
Colegial 

Completo

3º Grau 
Faculdade 
Completo

Pós-Graduação 
strictu sensu 

(Mestrado/douturado)

Pós-Graduação 
lato sensu 

(Mba/Especialização)

- - 1%

32% 32%
32%

32%

32% 32%

32% 32%
32%

32%

32% 32%

1ª onda 2ª onda 3ª onda

(-) 0,0 % de citações ** resultado inferior a 0,49%
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Pesquisa Voluntário contadores de histórias

perfil Do voluNtário

Curso de Formação

administração arquitetura/ arquitetura e Urbanismo

Pedagogia Fonoaudiologia

direito Economia

letras serviço social

Psicologia Marketing

Comunicação social design Gráfico

Psicopedagogia Gestão de negócios

Jornalismo Farmácia

Publicidade Ciências Contábeis

13%

10%

5%

32%

32%

-

-

-

2%

5%

-

-

2%

2%

5%

5%

15%

11%

10%

32%

32%

-

-

2%

2%

1%

2%

-

-

2%

3%

2%

2%

1%

16%

11%

8%

32%

32%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

2%

(-) 0,0 % de citações ** resultado inferior a 0,49%

7%

1ª onda 2ª onda 3ª onda
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Pesquisa Voluntário contadores de histórias

CaPiTal HUMano • Horas que exerce trabalho remunerado 

até 20 horas 
semanais

de 20 a 30 horas 
semanais

de 30 a 40 horas 
semanais

Mais de 40 horas 
semanais

não exerce atividade 
remunerada

(Menção colocada 
na 3ª onda)

1ª onda 2ª onda 3ª onda

- -

11%

30%

6%

30%
34%

28%

10%

25%

37%

22%

7%

30% 30%
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Pesquisa Voluntário contadores de histórias

CaPiTal HUMano • renda mensal total domiciliar

até r$ 415,00 de r$ 415,01  
até r$ 830,00

de r$ 830,01  
até r$ 1.245,00

de r$ 1.245,01  
até r$ 2.075,00

de r$ 2.075,01  
até r$ 4.150,00

de r$ 4.150,01 
até r$ 8.300,00

de r$ 8.300,01 
até r$ 12.450,00

Mais de 
r$ 12.450,00

não sei/não 
respondeu

1% 1% 1%
4%

1% 1%

13%

6% 6%

22%
21%

17%

30%

35%

29%

15%

18%

15% 15% 15%

3%

7%

13%

10%

-

- **

1ª onda 2ª onda 3ª onda

Média:r$ 7.090,81 Média:r$ 7.667,32 Média:r$ 7.774,33
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Pesquisa Voluntário contadores de histórias

CaPiTal HUMano • renda mensal total pessoal

até r$ 415,00 de r$ 415,01  
até r$ 830,00

os voluntários do viva 
contribuem, em média, com 59% 

da renda do seu domicílio.

os voluntários do viva 
contribuem, em média, com 63% 

da renda do seu domicílio.

os voluntários do viva 
contribuem, em média, com 60% 

da renda do seu domicílio.

de r$ 830,01  
até r$ 1.245,00

de r$ 1.245,01  
até r$ 2.075,00

de r$ 2.075,01  
até r$ 4.150,00

de r$ 4.150,01 
até r$ 8.300,00

de r$ 8.300,01 
até r$ 12.450,00

Mais de 
r$ 12.450,00

não sei/não 
respondeu

5%
7%

3%

9% 7%
5%

19%
15% 16%

21% 27% 25%

17%

25% 24%

6%
9%

3% 5%
3%

8% 9%
13%

4%4%
2% 2%

1ª onda 2ª onda 3ª onda

Média: r$ 3.429,74 Média:r$ 4.287,42 Média:r$ 4.325,02
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Pesquisa Voluntário contadores de histórias

CaPiTal HUMano • Cálculo da hora do voluntário

Cada respondente dedica, em média, 16,1 horas para 

atividades de voluntariado, sendo 8,7 horas (54%) 

dessas horas para o viva. Calculando-se a hora 

média de trabalho de cada voluntário a partir de 

seu salário pessoal, temos r$ 22,88. Em média, por 

mês, o voluntário do viva ‘doa’ r$ 369,14 em horas-

voluntariado, sendo que r$ 199,04 são especificamente 

para o viva.

Cada respondente dedica, em média, 14,5 horas 

para atividades de voluntariado, sendo 8,6 horas 

(59%) dessas horas para o viva. Calculando-se a hora 

média de trabalho de cada voluntário a partir de 

seu salário pessoal, temos r$ 31,96. Em média, por 

mês, o voluntário do viva ‘doa’ r$ 464,19 em horas-

voluntariado, sendo que r$ 274,65 são especificamente 

para o viva.

Cada respondente dedica, em média, 15,8 horas 

para atividades de voluntariado, sendo 10,0 horas 

(64%) dessas horas para o viva. Calculando-se a hora 

média de trabalho de cada voluntário a partir de 

seu salário pessoal, temos r$ 32,48. Em média, por 

mês, o voluntário do viva ‘doa’ r$ 511,85 em horas-

voluntariado, sendo que r$ 325,17 são especificamente 

para o viva.

1ª onda 2ª onda 3ª onda

Trabalho voluntário de forma geral dedicadas ao viva

16,1
14,5

15,8

8,7 8,6
10
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CaPiTal HUMano • Horas-trabalho realizadas pelo total dos voluntários do viva no ano

209.042 215.075

167.560

112.960
127.256

106.447

Trabalho voluntário de forma geral dedicadas ao viva

Pesquisa Voluntário contadores de histórias

1ª onda
Universos de voluntário 
1ª onda: 1.082

2ª onda
Universos de voluntário 
2ª onda: 1.234

3ª onda
Universos de voluntário 
3ª onda: 886



29 Confira a pesquisa na íntegra no site do viva pelo link: http://goo.gl/U71FO

CaPiTal HUMano • Traduzindo em cifras: volume financeiro das horas-trabalho (r$)

Pesquisa Voluntário contadores de histórias

1ª onda 2ª onda 3ª onda

Se o Viva tivesse que desembolsar dinheiro para pagar seus voluntários baseado nos rendimentos de cada um, teria que ter uma verba de quase R$ 

3,5 milhões em um ano nesta 3ª Onda. Esse valor pode ser considerado muito mais um “superávit social” que um “déficit financeiro”

r$ 4.792.949,92

r$ 6.873.770,89

r$ 5.441.969,69

Trabalho voluntário de forma geral

Potencial
de lucro

r$ 2.584.395,79

r$ 4.067.076,96
r$ 3.457.170,08

dedicadas ao viva
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Formação de novos voluntários 

p ara tornar-se um voluntário Contador de Histórias do Viva é 

necessário participar de um Processo de Seleção e Treinamento, 

onde são abordados diversos assuntos relacionados ao trabalho de 

contadores de histórias em instituições hospitalares. Esse processo é 

oferecido anualmente pela entidade.
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Formação de novos voluntários 

• Módulo 1 – “PRINCíPIOS E DIRETRIZES DA ASSOCIAçãO VIVA E DEIxE VIVER”

• Módulo 2 – “FUNDAMENTOS FILOSóFICOS DO VOLUNTARIADO”

• Módulo 3 – “PLANEJAMENTO PESSOAL E GESTãO DO TEMPO”

• Módulo 4 – “CONTANDO HISTóRIAS NA SAúDE”

• Módulo 5 – “AMBIENTAçãO HOSPITALAR – CONHECENDO O MUNDO DA SAúDE”

• Módulo 6 – “SARAU”

• Módulo 7 – “O PROCESSO DE MORRER E A MORTE”

• Módulo 8 – “VIVêNCIA TERAPêUTICA”

• Módulo 9 – “CONHECENDO AS DOENçAS E ESCOLHENDO O HOSPITAL”.

• Módulo 10 - “A éTICA DO CONTADOR: O qUE é VESTIR O AVENTAL DO VIVA”

• Módulo 11 - CONVERSA VIVA I: “COMPARTILHANDO SUAS ExPERIêNCIAS NA 
AMBIêNCIA DA SAúDE”.

• Módulo 12 – CONVERSA VIVA II: “ALçANDO VOO, ASSUMINDO O PAPEL DE 
CONTADOR DE HISTóRIAS”.

eNSiNo coNtiNuaDo 2013
Atenção! Informamos que em 2013 não 
realizaremos nova formação de voluntários, 
pois vamos focar no ensino continuado e no 
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 
com visão para 2018 com revisão em 2016. 

MóDuloS 2012
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Formação de novos voluntários 

eStatíSticaS

O Processo Seletivo 2012, em São Paulo, teve início em 10 de março com 434 
inscritos e finalizou-se em 02 de dezembro com a Confraternização de 112 novos 
Voluntários Contadores de histórias.

2010 2011 2012

inscritos Formados

549

609

434

 152  134 
112

Fonte: www.vivaedeixeviver.org.br 
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capacitação constante de voluntários 

c om intuito de alcançar o melhor cumprimento de seus objetivos culturais e sociais, a Associação instituiu o Centro de 

Contação de Histórias, um projeto de desenvolvimento humano, cujo escopo é dar ao voluntário todo o aporte necessário, 

para o bom desempenho de seu trabalho junto às crianças e adolescentes nos hospitais. São oficinas, cursos e palestras com 

temas culturais como arte, literatura, técnicas de leitura entre outros. 
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• contAr HistóriAs coM sensiBilidAde FAz ouVir As eMoções

• contAção de HistóriAs coM Bonecos de soMBrAs

• o liVro nA Arte de contAr HistóriAs

• estudAndo uMA HistóriA

• A poesiA do origAMi e dAs pAlAVrAs

• oFicinA de desiniBição e desenVolViMento de Aptidões 
CriativaS

• Como ler, abSorver e Contar HiStóriaS. 
DA LEITURA à CONTAçãO DE HISTóRIAS. TéCNICAS A PARTIR DE 
DOIS LIVROS: GALINDA, UMA MãE MUITO ESPECIAL, E MÁGICA NA 
LOJA DE TINTAS.

• A incríVel HistóriA de sAntAntônio dA lAMpArinA, uMA 
CiDaDe àS eSCuraS.

• costurAndo uMA HistóriA

• técnicAs pArA contAr HistóriAs 

• cuidAdo Ao cuidAdor-Voluntário: cuidAndo de si pArA BeM 
CuiDar Do outro

• experiênciA de contAção de HistóriAs pArA criAnçAs 
VítiMAs de ABuso sexuAl

• ViVenciAndo A integrAlidAde do ser HuMAno

• conVersAndo soBre A eMinênciA dA Morte nA inFânciA

oficinas realizadas 
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encerramento do processo seletivo 2012 

a ssociação Viva e Deixe Viver celebrou, no dia 2 

de dezembro de 2012, a formação de 112 novos 

voluntários pelo Processo Seletivo 2011 de São Paulo.

o evento aconteceu no Clube Atlético Ypiranga, 

onde futuros contadores de histórias e seus 

familiares puderam comemorar juntos e presenciar 

o espetáculo do Coral do Menino, um grupo de pessoas 

que levam conforto, paz e amor através da música e da 

representação.
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Desenvolvimento De 
competências corporativa
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Desenvolvimento De 
competências corporativas

ceNtro De coNtaçÃo De hiStóriaS 

o Centro de Contação é um departamento criado para fomentar pesquisa, estudos 

e realizar atividades de difusão cultural que contribuam para a sustentabilidade 

da entidade, difundindo a arte de contar histórias. A programação envolve aulas sobre 

arte, teatro, jogos lúdicos, música e aperfeiçoamento da arte de contar histórias, 

temas ligados à atividade do Viva. Além de dar apoio aos voluntários, o Centro de 

Contação de Histórias desenvolve atividades abertas para toda a sociedade e pesquisas 

que fomentam e comprovam os resultados e benefícios das atividades realizadas pela 

Associação.
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Desenvolvimento De 
competências corporativas

o ceNtro De coNtaçÃo De hiStóriaS 

oficinas realizadas

• A Arte de contAr HistóriAs 

• cHá coM HistóriAs

• contAndo HistóriAs e incentiVAndo A leiturA

• contAr pArA encAntAr 

• conto de FAdAs - portAl de entrAdA pArA o Mundo interior

• cuidAdo Ao cuidAdor-Voluntário – cuidAndo de si pArA BeM-
CuiDar Do outro.

• ForMAndo leitores dentro de cAsA: cAMinHos pArA 
AproxiMAr criAnçAs e JoVens dos liVros

• HistóriAs contAdAs coM origAMi

• HistóriAs pArA os pequenos

• HistóriAs que FAçAM AcordAr os Adultos e AdorMecer As 
CriançaS

• iMAgens e HistóriAs que curAM

• o encontro coM A criAtiVidAde e o AutoconHeciMento 

• o Jogo eu conto
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Desenvolvimento De 
competências corporativas

ceNtro De coNtaçÃo De hiStóriaS 

oficinas realizadas

• o pote de Mel: A Arte de contAr Históris e As urgênciAs 
conteMporâneAs

• o processo de Morrer e A Morte

• porque ler e contAr HistóriAs

• técnicAs teAtrAis pArA coMunicAção eM púBlico

• uMA HistóriA eM 5 Versos - liMeriques
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Desenvolvimento De 
competências corporativas

DoMiNgueiraS De hiStóriaS 

a Domingueira de Histórias é um evento gratuito que acontece 

um domingo por mês, onde crianças e adultos se divertem 

com histórias contadas por especialistas na arte de contar histórias, 

capazes de fazer o público se sentir parte das fábulas e contos. 

É um projeto do Centro de Contação de Histórias da Associação 

Viva e Deixe Viver, que tem por objetivo estimular a cultura 

e o hábito da leitura, envolvendo as crianças em um universo que 

mistura fantasia e realidade.
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Desenvolvimento De 
competências corporativas

Núcleo ayty 

a través de sua atuação com atividades culturais na área da Saúde, a Associação 

Viva e Deixe Viver vem desenvolvendo importante expertise em ações 

relacionadas à Responsabilidade Social, Humanização de Ambientes Corporativos e 

Gestão de Pessoas. Com base nessas práticas e visualizando a oportunidade de, através 

de sua larga experiência, atuar e desenvolver projetos de consultoria e atividades de 

capacitação sobre os temas acima relacionados, o Viva instituiu o Núcleo AYTY.

o Que oferece:

• Consultoria em ações de Responsabilidade Pessoal e Corporativa 

• Planejamento estratégico de comunicação interna 

• Cursos e capacitações nas áreas de Humanização



42

Desenvolvimento De 
competências corporativas

• Hospital infantil sabará: 
orgAnizAção e gestão de Voluntário 
CorPorativo

• UnEb E EEsp – baHia

• institUto dE psiqUiatria do 
Hospital das ClÍniCas – são paUlo

• MZM ConstrUtora

• pErfECt

oficinas realizadas
Núcleo ayty 
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Desenvolvimento De 
competências corporativa

ativiDaDeS coorporativaS 

• pfiZEr 
Jogo eu conto

• fUndação Hospital sabará 
Jogo eu conto

• MaHlE 
ContanDo e CrianDo HiStóriaS & Formatura 
Do Formare

• UnivErsidadE pErnaMbUCanas 
contAdores de HistóriAs: os Mágicos 
DaS PalavraS
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Desenvolvimento De 
competências corporativa

ativiDaDeS coorporativaS 

• WMCCann / rio dE JanEiro/ são paUlo: 
Jogo eu conto diA dAs criAnçAs

• Colégio visCondE dE porto sEgUro: 
técnicAs de contAção de HistóriAs

• fEira da Criança dE pEnápolis: 
PralenDaS e tanGran 

• parqUE da ágUa branCa: 
Jogo eu conto
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aconteceu

o projeto Viva Humanização busca promover a Política de Humanização da Saúde, reunindo profissionais 

de diversas áreas da saúde para discutir e vivenciar boas práticas e ações dos cidadãos brasileiros com a 

finalidade de gerar atividades com foco no bem-estar dos pacientes. 

FAZEM PARTE DESSE PROJETO:

• Fóruns de humanização 

uma iniciativa do Viva para promover a Política Pública de Humanização da 

Saúde. O objetivo é promover o bem-estar de pacientes e o desenvolvimento 

humano do cuidador em ambientes hospitalares. Os encontros reúnem agentes de 

transformação para a discussão, aprimoramento e disseminação da humanização 

hospitalar. Em 2012, os encontros tiveram como tema “Interdependência entre 

educação, saúde e comunicação” e foram realizados em 07 cidades brasileiras onde 

o Viva atua, Mogi Guaçu, Marília , Limeira, Itajubá, Rio de Janeiro, Salvador e São 

Paulo.(Fortalecer a Parceria com ONG Brasil). Esses encontros reuniram mais de 

2.000 participantes e levantaram temas relevantes para área da Saúde e formarão 

o conteúdo do próximo Congresso Brasileiro de Humanização, previsto para 2013.
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aconteceu

• Fóruns de humanização • Perfil do Participante 

sexo

inscritos

Masculino Feminino

85%

15%

Faixa Etária

19-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-73

1%

31%

20% 21%
25%

2%
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aconteceu

• Fóruns de humanização • Perfil do Participante 

Escolaridade realização:

apoiadores:

Parceria social:

3%
7%

33%

22%

29%

6%

2º Grau (Colegial 
Completo)

Especialização

superior incompleto
Mestrado

superior Completo
doutorado



48

aconteceu

• Congresso brasileiro 
de Humanização da saúde 
em ação 

• Programas de Humanização 

o Congresso – que acontece a cada dois anos – tem por objetivo possibilitar uma reflexão 

aprofundada sobre o conceito de humanização e suas interfaces frente à transformação 

dos modelos assistenciais e de gestão. O público alvo são dirigentes, profissionais e estudantes 

da área de saúde, associações, ONGs, escolas e universidades, empresas, conselhos regionais e 

centros acadêmicos. 

Datas 28,29 e 30 de Novembro 2013 ONG Brasil.

o projeto já está no ar desde 2005 e conta com programação inédita, gerada no estúdio 

do canal Conexão Médica em São Paulo, e transmitida para toda a rede de seus 

assinantes. O conteúdo dos programas é o resultado de temas levantados por profissionais da 

saúde, estudantes e formadores de opinião nos Fórum de Humanização da Saúde em Ação. O 

objetivo do projeto é promover a melhoria da qualidade de vida e do tratamento de pacientes 

da saúde, através do curso de atualização e ensino de profissionais de saúde de todo o Brasil, 

utilizando os recursos de Telemedicina via satélite e Internet, providos pela rede de educação 

médica continuada à distância, Conexão Médica. Para saber mais desse projetos acesse www.vivahumanizacao.org.br
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• cenário: A AMBiênciA dA HistóriA

• FAzendo Bonecos “socks And gloVes” 

26 De maio 
• pAlestrAs: A ludicidAde e A contAção de HistóriAs 

nA psiquiAtriA dA inFânciA e AdolescênciA; diário do 

contAdor de HistóriAs nA psiquiAtriA dA inFânciA e 

AdolescênciA:  

• Minicurso: A contAção de HistóriAs no 

desenVolViMento inFAntil – MAnuAl de AtiVidAdes 

lúDiCaS.  

aconteceu

coNfira coMo foi a prograMaçÃo: 

eSte evento Só 

Foi possíVel coM 

o Apoio de: 

realizaçÃo: iNiciativa: apoio: 

p elo quinto ano consecutivo, o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São 

Paulo e a Associação Viva e Deixe Viver, com apoio do Instituto C&A, promovem o 

workshop “A descoberta do brincar e contar histórias na saúde mental”. O evento, que tem 

por objetivo incentivar a prática de atividades lúdicas no tratamento de pacientes com doenças 

mentais, aconteceu nos dias 25 e 26 de maio, no Instituto de Psiquiatria – IPq do Hospital das 

Clínicas, em São Paulo e contou com mais de 150 participantes. 

diA 25
• pAlestrA: resiliênciA, ludicidAde e o Adolescente 

em Situação De riSCo 

• Minicurso - BrinquedotecA nA sAúde • VAlorizAndo A 

AtiVidAde terApêuticA 

oFiCinaS 
•  interAção HoMeM-cão-criAnçA: o BrincAr 

nAturAlMente terApêutico

• Jogo eu conto!

• sucAtotecA - construção de Brinquedos

• v Workshop a descoberta
do brincar na saúde Mental

oFiCinaS 
• A Arte de contAr HistóriAs coM origAMis, 

• AtiVidAdes lúdicAs no contexto HospitAlAr, 

• Bonecos de Feltro - trABAlHAndo o liVro “o sonHo 

de tininHA”.

• nArrAndo clássicos, ViVendo contos de FAdAs, 

• conFecção de Bonecos e FAntocHes.
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aconteceu

N o dia 27 de junho de 2012 o Viva realizou o tradicional café da manhã na Itaú Social e 

contou com a presença dos representantes dos hospitais da Rede Viva, patrocinadores, 

cabeças de chave e voluntários para discutir, integrar e analisar os resultados de 2012 e as 

metas de 2013. O evento foi conduzido pelo presidente do Viva, Valdir Cimino e contou com a 

participação de Gabriel Perissé com a palestra “Novos conceitos para humanizar o cotidiano”. 

Este evento só foi possível com o apoio do Itaú Cultural.

• Café da Manhã 

a o comemorar 15 anos de existência, o Viva inaugurou sua nova sede, no bairro de 

Santa Cecília, região central da cidade de São Paulo. Nesse dia, 17 de agosto, o Viva 

acrescentou mais um capítulo à sua história e continua reconhecido como uma das mais ativas 

entidades brasileiras do Terceiro Setor.

a  escolha da data não foi por acaso. “O Viva iniciou formalmente suas atividades no dia 17 

de agosto de 1997.  Nessa época, éramos poucos, mas cheios de vontade de transformar 

a realidade das crianças e jovens em tratamento hospitalar”, relembra Valdir Cimino, fundador e 

presidente da entidade. 

• inauguração da nova sede em são Paulo
+ impacto da Comunicação 



51

a 
exposição de fotos destacou a trajetória dos 15 anos do Viva. 

Imagens dos Contadores de História em atuação nos hospitais 

ficaram expostas no Conjunto Nacional, em São Paulo, entre os dias 14 e 

17 de outubro. 

 

A mostra no Conjunto Nacional reuniu uma seleção de fotos que 

simbolizam os momentos mais marcantes desses 15 anos do Viva. 

“Escolhemos outubro por ser o mês em que são comemorados o Dia 

das Crianças e o Dia do Médico, tão ligados ao nosso dia a dia”, destaca 

Cimino. 

Esse evento só foi possível pelo apoio de:

• Exposição de fotos 
“o que a gente faz, conta!” 
  Condomínio Conjunto nacional

aconteceu
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aconteceu

c erca de 200 convidados prestigiaram a grande celebração 

promovida pela Associação Viva e Deixe Viver para 

comemorar seus 15 anos. O encontro, realizado no dia 16 de 

outubro, reuniu voluntários e parceiros no Itaú Cultural, em 

São Paulo, para compartilhar um momento de muita alegria. 

“Queremos agradecer a todos aqueles que acreditaram em nós 

e compartilharam nossos sonhos. Sem vocês, o Viva não teria 

chegado aonde chegou, conquistando credibilidade e se tornando 

uma entidade de referência no Terceiro Setor”, afirmou Valdir 

Cimino, fundador e presidente da entidade.

• aniversário 15 anos
Entre Contos e Canções - Homenagens a voluntários, pacientes e parceiros deram o tom do 
encontro realizado no Itaú Cultural, que contou ainda com apresentações de música e contação 
de história.
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aconteceu

t endo como mestre de cerimônias a jornalista Mona Dorf, a programação foi aberta 

com uma apresentação da Camerata de Violões infanto-juvenil do Programa 

Guri. A contadora de histórias Ana Luísa Lacombe também contribuiu para o brilho do 

evento,que teve direção artística de Roberto Lage e roteiro de André Leite, realização do 

Viva, com produção da Agência Tudo e apoio do Itaú Cultural, Santa Marcelina Cultura, 

Ana Luisa Lacombe e gráfica Labor Print.

a homenagem aos voluntários, entidades e personalidades que contribuíram para 

a trajetória bem sucedida do Viva foi um dos momentos mais emocionantes. 

“Começamos no expurgo do quarto andar do Instituto de Infectologia Emílio Ribas 

(IIER). Graças ao apoio deste hospital e de entidades como a Laramara, que nos abriram 

as portas, chegamos até aqui. Agora, como um adolescente de 15 anos, estamos cheios 

de energia para continuar nossa história”, concluiu Cimino.

eSte eveNto Só foi poSSível coM o apoio De: 

realizaçÃo: 

apoio:

proDuçÃo:

MoNa Dorf
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aconteceu

c omo forma de integrar e compartilhar as ações e práticas 

entre todas as afiliadas do Viva pelo Brasil e traçar novas 

visões e procedimentos, todo ano é realizada a Convenção do Viva. 

Em 2012 a convenção aconteceu nos dias 19 e 20 de outubro.  Os 

representantes de cada praça retrataram as atividades desenvolvidas 

durante o ano e as novidades para o seguinte.Valdir Cimino, 

presidente do Viva, estabeleceu as diretrizes para 

o planejamento 2013.

u ma iniciativa da Galeria de Arte 

Pillar, o evento reuniu obras de 

artistas de diversas galerias paulistas 

e parte da renda foi revertida aos 

projetos e iniciativas do Viva.

• Convenção anual do viva • leilão de Parede em Prol da  
 associação viva e deixe viver 
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aconteceu

hoje o Viva tem uma brinquedoteca com diversos brinquedos doados pela 

Estrela. Também fomos uma das instituições selecionadas pela Rede do 

Brincar da Mattel para receber brinquedos novinhos! Foram realizados cursos 

de capacitação para professores, brinquedistas, psicólogos, voluntários, além de 

permitir que as crianças que estão no nosso entorno possam desfrutar deste espaço 

tão bem estruturado.  

 
“Queremos que cada vez mais as pessoas reconheçam que o Viva é um Polo 

de Desenvolvimento Cultural através do Centro de Contação de Histórias, uma 

departamento que promove cursos, oficinas e apresentações sobre a arte de contar 

histórias e, uma parceria como esta, só enriquece nossa missão”. – disse Valdir 

Cimino – presidente da Associação Viva e Deixe Viver.

• brinquedoteca do viva
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aconteceu

o Viva junto com a Evoluir Cultural, empresa de educação para 

a sustentabilidade, participaram, de 29 a 31 de outubro, do 

evento Livro Livre, que aconteceu nas estações de trem da CPTM - 

Luz, Pinheiros, Barra Funda, Brás e Osasco – e teve como objetivo 

incentivar o acesso à leitura. Neste evento foram distribuídos 21 mil 

livros infantis (indicados para crianças de 6 a 10 anos), cerca de 

quatro mil em cada estação, todos com temas ligados à qualidade de 

vida e consumo consciente.  

Além da distribuição dos livros, a empresa promoveu palestras de 

incentivo à leitura, que foram ministradas pelo presidente da ONG 

Viva e Deixe Viver, Valdir Cimino. 

• Projeto Evoluir Cultural

No ano de 2012 o Viva recebeu a doação de mais 9.000 livros 

infantis e infanto-juvenis. Estes livros foram distribuídos nos 

hospitais onde atuamos.  

 

As empresas que doaram foram:

• doação de livros



57

aconteceu

• UnisanT’anna  - CUrso dE CoMUniCação soCial - 
publiciDaDe e propagaNDa

• FaCUldadE rio branCo - CUrso dE CoMUniCação 
Social - publiciDaDe e propagaNDa

• CÁsPEr lÍbEro CUrso dE CoMUniCação soCial – 
relaçõeS públicaS 

• UnivErsidadE PrEsbiTEriana MaCkEnziE - CUrso dE 
coMuNicaçÃo Social - publiciDaDe e propagaNDa

o  Viva está de porta aberta para os estudantes do ensino superior que queiram fazer pesquisas e trabalhos acadêmicos sobre as atividades da Associação 

e conhecer melhor o trabalho voluntário e a arte de contar histórias. 

Conheça os grupos de 2012:

• Trabalhos acadêmicos 
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ViVa no Brasil 

a afiliada de Brasília iniciou suas atividades 

em 2006/2007. Desde então, vem 

trabalhando para firmar parcerias com 

pessoas e instituições que acreditem que o 

trabalho voluntário e a humanização da saúde 

são essenciais para um atendimento integral 

de qualidade a criança e ao adolescente que 

buscam a assistência hospitalar e ambulatorial. 

Atualmente essa afiliada conta com 24 

voluntários contadores de história e 1 voluntária 

fazedora de história.

M arilia iniciou suas atividades em 2007. 

Hoje atua com 62 voluntários, sendo 58 

contadores nos hospitais e 4 fazedores, que atuam 

fora dos hospitais.  Em uns dos quatros hospitais 

em que atuam existe o projeto “Sala de Espera”, 

que é a contação na Hemodiálise, contemplando 

adultos em tratamento.

Desde 2012 tem o apoio do TAUSTE, pela Lei Rouanet, 

tendo realizado os projetos:

• História Convida, doação de livros para crianças em escolas públicas. 

• Capacitação de novos voluntários 

• Capacitação constante de seus voluntários atuais.

e m 19 de dezembro de 2004, a filial da 

Associação Viva e Deixe Viver - Fortaleza/

CE iniciou suas atividades. Atualmente conta com 

21 voluntários contadores de história.

Parceria Social:

brasília • dF

Marília • sP

Fortaleza • CE
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ViVa no Brasil 

o Viva e Deixe Viver em Recife teve início 

no ano de 2003, tendo como parceiro 

inicial AACD - Associação de Assistência 

à Criança Deficiente, que abriu a sua casa 

para que os voluntários pudessem ser agentes 

transformadores de crianças e adolescentes 

atendidos na instituição. Hoje conta com 13 

voluntários contadores de histórias.

o programa “Contadores de Histórias para Crianças e Adolescentes Hospitalizados” atua em Ribeirão Preto desde agosto de 2005 

através de uma parceria com o Centro de Voluntariado, que tem como missão fomentar a cultura do voluntariado, incentivando 

a participação dos cidadãos em atividades voltadas para a melhoria da qualidade de vida da comunidade, numa verdadeira cidadania 

participativa. Iniciou seu trabalho no Hospital Santa Lydia e, gradativamente, foi sendo ampliado para os demais Hospitais e Casa 

de Apoio. O resultado do trabalho tem sido apreciado e valorizado pelas equipes: médica, de enfermagem, hospitalar em geral, pelas 

crianças, adolescentes e acompanhantes. Positivo, também, tem sido o efeito sobre os voluntários (as) em ação. Atualmente, possui 69 

voluntários atuando nos hospitais e 10 fazedores de história.

recife • PE

ribeirão Preto • sP

N No Rio Grande do Sul, o Viva e Deixe 

Viver tem uma parceria com a ONG 

Doutorzinhos. Atualmente a afiliada de Porto 

Alegre conta com 61 voluntários contadores 

de história e 2 fazedores de história. 

Porto alegre • rs
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ViVa no Brasil 

o Viva e Deixe Viver iniciou sua atividade na Bahia em agosto de 2002. A partir de 2006, a Santa Casa 

de Misericórdia da Bahia passou a ser responsável pela execução do projeto em Salvador, iniciando a 

formação de novas turmas. Para a Instituição, os Contadores de Histórias são agentes de promoção da saúde, 

através do brincar e da leitura e contribuem para a humanização hospitalar. Atualmente, o Viva conta com 37 

voluntários e 15 fazedores de histórias na Bahia, atuando em 11 instituições.

savaldor • ba

Parceria:

e Caetano Veloso 
(apoio ao documentário)

afiliada da Associação Viva e Deixe Viver, iniciou suas atividades em Janeiro de 2005. Atua em 17 hospitais parceiros, sendo 13 da 

rede pública (municipal, estadual e federal) e 4 da rede privada, treinando e capacitando, anualmente, voluntários para participarem 

do projeto Contadores de Histórias. Já atendeu mais de 97.000 crianças e formou, desde 2005, mais de 1100 voluntários contadores de 

histórias. Atualmente somos mais de 140 contadores de histórias, distribuídos pelos 17 hospitais parceiros e 40 voluntários fazedores de 

histórias - oficineiros, palestrantes, dinamizadores, terapeutas, músicos e parceiros em geral.

rio de Janeiro • rJ

Parceria Social:
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Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente da Prefeitura da Cidade de 

São Paulo que, através da conscientização 

da utilização da renúncia fiscal do Imposto 

de Renda, busca beneficiar entidades com projetos que apóiem 

crianças e adolescentes. O Imposto de Renda é a principal 

fonte de captação de recursos do FUMCAD da Cidade de São 

Paulo, e sua utilização não traz ônus a quem contribui. Conheça 

os projetos da Associação Viva e Deixe Viver aprovados pelo 

FUMCAD:

prêmios e certificados 

Certifica que a Associação é qualificada como organização 

da Sociedade Civil de interesse público por despacho do 

Secretário de Justiça até Junho/2012.

Certificado de osCiP

lei de incentivo

O Viva possui projetos aprovados pela Lei Rouanet, uma lei federal 

de incentivo fiscal que permite a dedução de imposto de renda para 

pessoas físicas e pessoas jurídicas. Conheça os projetos acessando aqui:

       www.vivaedeixeviver.org.br/Projetos

Case: “Tekobé – Dá licença que eu vou à vida” •  O Prêmio 

Marketing Best de Responsabilidade Social foi criado em 2002 para 

destacar as Empresas, Fundações, Institutos e Associações que 

tenham desenvolvido ações sociais tanto para o público interno das 

organizações como para as comunidades com as quais se relacionam.

      www.marketingbest.com.br

11º Prêmio Marketing best sustentabilidade 

fuMcaD

A partir de 2009, o Viva se tornou um Ponto de Cultura, que é 

uma ação do Programa Cultura Viva do Ministério da Cultura 

junto à Secretaria de Cultura do Estado. 

A diretriz do programa é apoiar ações culturais das comunidades por 

meio de parcerias entre o Estado e a Sociedade.

Ponto de cultura 
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Associação Viva e Deixe Viver • Jogo Eu Conto – Incentivo à leitura • Setembro 2012

Com o objetivo de mapear opiniões sobre o ato de contar e ouvir histórias, a Associação realizou uma pesquisa quantitativa 

com alunos e educadores do projeto. Contou com apoio do Ponto de Cultura – Minc – Rede Globo de Televisão. Os resultados 

foram recebidos e analisados pela Ideafix, e estão apresentados a seguir:

Alunos: Perfil do Respondente/ Crianças procuram livros/ Maioria pede para ouvir histórias/ Estimula o pensamento crítico

Educadores: Perfil do Respondente/ Ouvintes ficam alegres/ Estimulo o pensamento crítico

       Pesquisa na íntegra: http://goo.gl/2Iw6K

peSQuiSa - reDe globo - iDeafiX

PESQUISAS
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viva na mídia

Abaixo estão os veículos que acreditam na nossa causa 

e contribuíram em 2012 com o nosso trabalho:

veículoS parceiroS 
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viva na mídia

alguMaS MatÉriaS De 2012

reviSta Meio e MeNSageM
27 De fevereiro

Diário De SÃo paulo
19 De agoSto

rEvisTa MarkETinG 
julho

reviSta boNS fluiDoS
julho

reviSta higieNópoliS 
SeteMbro
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viva na mídia

coluNa coMuNicaçÃo SuSteNtável

       www.valdircimino.com.br/p/artigos.html

rEvisTa MarkETinG
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viva na mídia • sites

portal viva

       www.vivaedeixeviver.org.br
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Confira os números do portal da Associação Viva e Deixe Viver. 
Nosso site é atualizado diariamente com notícias institucionais, cursos, 
eventos, palestras, informações sobre nossas afiliadas, assuntos 
relacionados ao terceiro setor, etc.

gráfico De viSitaNteS
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viva na mídia • SiteS

portal viva huMaNizaçÃo gráfico De viSitaNteS

       www.vivahumanizacao.org.br
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No Portal Viva Humanização você acompanha informações sobre 
as iniciativas do Viva em relação à humanização da Saúde, como os 
Fóruns, os Congressos e os Programas de Humanização da Saúde 
em Ação. No site são disponibilizados os resultados das pesquisas 
realizadas nos Fóruns, o formato e os resultados dos Congressos e os 
vídeos dos Programas, realizados em parceria com o canal Conexão 
Médica.
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viva na mídia • Redes sociais

FaCEbook youtube

       www.facebook.com/vivaedeixeviver        www.youtube.com/associacaoviva

Em 2012 fechamos o ano com 3.772 fãs. Buscamos visar à 
proximidade com nossos públicos e à melhoria dos relacionamentos de 
forma interativa, informando, comunicando, tirando dúvidas e lendo 
todas as opiniões dos internautas.

Em nosso canal do Youtube você pode acompanhar nossos vídeos 
institucionais, entrevistas, vídeos de nossas afiliadas, etc. No ano 
de 2012, ocorreram 7.054 mil visualizações dos 65 vídeos do Viva 
disponibilizados no site.

Feminino
Masculino
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viva na mídia • Redes sociais

TWiTTEr

       www.twitter.com/vivasp

Fechamos o ano de 2012 com mais de 700 seguidores no Twitter. 
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demonstrativo financeiro

receitaS
1%

3%
0%

7%

8%

3%
1%

16%

50%

10%

1%

ToTal: r$ 627.007,06

SALDO 2011*

DOAçõES (EVENTOS)

DOAçõES

SóCIOS MANTENEDORES

PRODUTOS DO VIVA

FORUM/CONGRESSO

PALESTRAS/OFICINAS

PATROCíNIO

PONTO DE CULTURA

RECUPERAçãO DE DESPESAS (RESTITUIçãO IPTU)

RENDIM APLICAçãO FINANCEIRA

*Saldo de valores monetários disponíveis de 2011. 
“As demonstrações contábeis do Viva foram auditadas por auditores 
independentes e estão a disposição na administração para eventual consulta.”
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demonstrativo financeiro

DeSpeSaS

ADMINISTRATIVAS

FINANCEIRO

PRESTADORES DE SERVIçOS

SALÁRIOS

SERVIçOS GERAIS

CAPACITAçãO VOLUNTÁRIOS

CENTRO CONTAçãO DE HISTóRIAS

VIAGENS

PROJETOS/PRÊMIOS

13%

5%

21%

38%

8%

9%
2% 2% 2%

ToTal: r$ 806.633,19
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demonstrativo financeiro

DiStribuiçÃo Do iNveStiMeNto Social

LAB PFIZER

OCTAVIO FORJAZ Z MILITERNO

ROBERTO ELIAS CURy

ANTONIO ALFREDO SILVA

INSTITUTO C&A

MATTOS FILHO

MAHLE METAL LEVE

TAUSTE SUPERMERCADOS

ToTal: r$ 313.100,00

32%

0,4%
3%

0,2%
5%

32%

16%

12%
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Sua eMpreSa poDe fazer parte DeSSa 
hiStória açÃo Social reSpoNSável 

Faça ParTE dEsTa HisTÓria!

Ao apoiar nossos projetos de Responsabilidade Social e Sustentabilidade, 
as empresas estão contribuindo para que mais voluntários sejam 
treinados e capacitados a contar história para crianças e adolescentes 
hospitalizados. Além disso, a empresa pode contar com todos os benefícios 
da parceria, desde retorno de imagem até ações e programas desenvolvidos 
internamente, junto aos seus colaboradores ou públicos de interesse.

Nos últimos catorze anos, nossos voluntários contadores de história já 
atenderam mais de 525 mil crianças e adolescentes internados, em mais 
de 80 hospitais que visitam semanalmente, por duas horas.

Trabalhamos com dedicação e seriedade para desenvolvermos com êxito 
nosso compromisso para uma Saúde mais justa e uma Educação melhor.

Investimos em ações de Humanização em Saúde, para que exista uma 
gestão mais participativa nos hospitais, um acolhimento aos pacientes 
e também um maior cuidado com os profissionais da saúde.

Desenvolvemos projetos culturais que também são incentivados por leis de 
incentivo fiscal, que podem deduzir do imposto de renda devido ou do ICMS, 
o valor do investimento.

Ação sociAl responsável 



74

Amigos do ViVA
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patrociNaDoreS

patrocíNio rio

patrocíNio Marília

apoiaDoreS

Walter 
rodrigues

estilista

Amigos do ViVA
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ManTEdorEs • PEssoa FÍsiCa

ManTEdorEs • PEssoa JUrÍdiCa

Amigos do ViVA

• Alessandra Koszura

• Alexandra Hissae Rocha Shoshima

• Aline Cristiane Nardi

• Aline Mendes Vasconcelos

• Ana Lucia Drumond Alegria

• Andre R Rostand Prates

• Andrea Maria Nogueira

• Antonio Martins Fadiga

• Beatris Mauricio da Rocha

• Bernardo Wolfson

• Carlos Ivan Contrucci Jr

• Carolina Stein

• Cecilia Pacheco Borges F da Rosa

• Christiane Glasner

• Cristiane de Fátima Sena

• Eliana Cunha de Jesus Fernandes

• Flavia Regina Munhoz

• Francisco Martins Fadiga Junior

• Helena Rondon

• Hilda Cajade

• Juliana Marchiori Praca Valente

• Luciana Mastandrea do Valle

• Marcos José dos Reis

• Maria Lucia Guida

• Maria Lúcia Lutfi Coimbra

• Mário Rubial Monteiro

• Mauricio Martins

• Miriam Frias Damasceno

• Octavio Florisbal

• Plinio Luiz Sottomaior Pereira

• Renata de Oliveira

• Sonia Regina da Freiria

• Vanessa Rodrigues Turela

• Victor Lima

• Wilson Esteves



77

OPORTUNIDADES VIVA 20132013

Conheça todos os projetos que o Viva oferece. Para saber mais entre em contato 

pelo email marketing@vivaedeixeviver.org.br ou pelo telefone 11-3081-6343

projetoS aprovaDoS 
pela lei rouaNet

• Plano anUal

O projeto garante a qualidade do trabalho do Viva no que 

se refere à atuação dos voluntários contadores de  histórias 

para crianças e adolescentes hospitalizados, promovendo 

a arte de contar histórias como método  de humanização e 

fomento à leitura.

• saCola liTErÁria 

Uma ação que possibilita uma maior diversifi cação de 

histórias a serem apresentadas pelos contadores do Viva 

e, principalmente, uma maior circulação de livros pelos 

ambientes hospitalares. 

• TEia viva: PassaPorTE Para HisTÓria

Um circuito cultural na cidade de São Paulo onde serão 

realizadas simultaneamente atividades ludoeducadoras, 

abrangendo a Arte de Contar Histórias.

• viva FUTEbol ClUbE

Uma iniciativa que aproveita a realização da Copa do 

Mundo em 2014 no Brasil para promover atividades 

socioculturais e educativas através de um tema que é tão 

popular para todos em nosso país: o Futebol.

• HisTÓria Convida

Apresentações teatrais de contadores de histórias 

em escolas ou bibliotecas públicas, para crianças e 

adolescentes, com distribuição gratuita do livro utilizado 

na atuação.

• virada da HisTÓria

A Virada da História será uma experiência de 24 horas 

de contação de histórias na sede da Associação Viva e 

Deixe Viver.
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OPORTUNIDADES VIVA 20132013

• JoGo EU ConTo • TEkobé – dÁ liCEnça QUE EU voU à vida!

O Jogo Eu Conto! É uma proposta 

participativa para estimular crianças 

e adolescentes a criarem e contarem 

histórias. Possui uma versão eletrônica 

para ser jogado online, podendo ser 

utilizado em rede e outra versão impressa. 

Formado por 104 cartas, cada uma 

com uma palavra em sua face, divididas 

em cinco categorias: Ações, Objetos, 

Qualidades, Lugares e Personagens. 

O objetivo é contar uma história a partir 

das palavras propostas nas cartas, 

podendo a conclusão da história ser feita 

por todo o grupo.

Um conjunto de ações durante um ano, focadas em reunir 

jovens em tratamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, 

promovendo atividades comuns, profissionalizantes e culturais, 

visando compartilhar o conhecimento, seja para a saúde, 

prevenção, cultura e esporte.

projetoS aprovaDo
fuMcaD

projeto aprovaDo
proac

• vi WorksHoP “a dEsCobErTa do brinCar 
   E ConTar HisTÓrias na saúdE MEnTal”

Evento que oferece aos participantes diversas oficinas, 

palestras e minicursos sobre como as atividades lúdicas 

complementam o desenvolvimento de pacientes com 

transtornos mentais.

• sEMinÁrio - dia MUndial da lUTa 
    coNtra a aiDS - 1 De DezeMbro

O projeto prevê a realização do seminário anual desenvolvido por 

iniciativa do CHER – Comitê de Humanização Emilio Ribas e 

apoiado pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas e Secretária da 

Saúde Estadual e Municipal, em São Paulo/SP. O evento conta com 

importantes autoridades e personalidades da área da saúde. 
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OPORTUNIDADES VIVA 20132013

• roTa do CHEF

Rota do Chef é um projeto realizado em parceria com 

restaurantes e tem como dinâmica a escolha dos clientes pelo 

prato ‘Sugestão do Chef’. Ao final de sua refeição, o cliente leva 

como lembrança um mini-livro da Coleção Eu e a Célula. Esta 

edição terá maior envolvimento cultural, promovendo a leitura 

e o livro.

outroS projetoS
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OPORTUNIDADES VIVA 20132013

Aqui você encontra projetos que buscam promover a Política de Humanização da Saúde:

• ConGrEsso brasilEiro dE   
   huMaNizaçÃo SaúDe eM açÃo 2013

Reúne agentes de transformação para a discussão, aprimoramento e disseminação da humanização hospitalar. 

Foi iniciado no Brasil com atuação de ONG’s e de profissionais de saúde determinados a humanizar os ambientes 

hospitalares, promovendo atividades com foco no bem-estar dos pacientes.

• FÓrUns dE HUManização 
  Da SaúDe eM açÃo

Os Fóruns reúnem agentes de transformação para a discussão, aprimoramento e disseminação da humanização 

hospitalar. Uma iniciativa da Associação Viva e Deixe Viver para promover a Política Pública de Humanização da 

Saúde, ganharam o apoio do Ministério da Saúde e PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 

• ProGraMas dE HUManização 
   eM SaúDe 2013

Programas online que são temas levantados por profissionais da saúde, estudantes e formadores de opinião nos 

Fórum de Humanização da Saúde em Ação.

projetoS viva huMaNizaçÃo
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ExpEdição

coorDeNaçÃo geral
juliaNa praDo
valDir ciMiNo

iluStraçõeS
paulo zilberMaNN

projeto eDitorial
caDMo DeSigN

reviSÃo
Maria iNêS SarzaNa
lUCiana GarbElini – JornalisTa

fotoS
guStavo ScateNa
leoNarDo MaScaro 
Mari Queiroz 
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