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com a palavra, o fundador
Caros voluntários e parceiros do Viva, o ano que passou 
nos trouxe conquistas importantes. Ao analisarmos o 
nosso Balanço Social de 2013, temos a grata sensação 
de termos sido bem-sucedidos nas muitas atividades a 
que nos propusemos.

A primeira delas se refere à contação de histórias 
para crianças e adolescentes, que tratamos com 
um carinho especial. Por isso, e para garantir um 
atendimento cada vez melhor ao nosso público, demos 
prioridade, no último ano, à reeducação de nossos 
voluntários Contadores de História. Graças a esta turma 
animada e à alegria que distribuem ao visitar os leitos 
dos enfermos com seus aventais coloridos, obtivemos 
resultados importantes, que indicam a escolha do 
caminho certo.

O relatório contém também informações 
sobre as iniciativas ligadas à Humanização da 

Saúde, área pela qual temos encampado importantes batalhas. Um exemplo são os Fóruns de 
Humanização, aguardados com grande expectativa nas diversas cidades em que os encontros 
se realizam e cuja importância está, ainda, no fato de levantar temas a serem discutidos com 
mais profundidade no nosso Congresso de Humanização da Saúde em Ação. Assim, o Viva tem 
prestado uma contribuição exemplar para a implantação de parâmetros mais humanizados na área 
da Saúde no Brasil.

Em outra frente, temos recebido um retorno positivo de nossas afiliadas, no que se refere 
a uma atuação integrada e coerente. Em dezesseis anos de atuação, sempre tivemos como base 
o treinamento e a capacitação de nossos voluntários. Frequentar um ambiente hospitalar, como 
se sabe, é tarefa que exige muito sacrifício interior, mas que deve ser realizada com alegria e 
segurança, num eterno exercício de compaixão. E o retorno, mesmo contido no sorriso de uma 
criança, é imensurável.

Gostaríamos de destacar, finalmente, nossas áreas de cursos e consultoria, por meio 
das quais oferecemos nossa expertise tanto em técnicas de contação de história, quanto em 
relação à responsabilidade social, respectivamente. É uma vocação natural do Viva, que tem se 
distinguido por levar profissionalismo a ações antes apenas assistencialistas e promover uma 
mudança de atitude no mundo corporativo.

Por mais que os resultados apontem para um trabalho bem realizado, sabemos que é 
sempre possível melhorar e superar limites. Mas isto não se consegue sozinho. Precisamos de 
seu apoio para continuar nesta caminhada, tendo como meta um futuro melhor para as nossas 
crianças e adolescentes. Ao seu lado, o Viva só tem a ganhar.

Meu abraço,
Valdir Cimino
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vídeo institucional
lançamento do documentário
• Pré- lançamento do documentário: 24/04
• Lançamento do documentário: 20/08
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Institucional Viva e Deixe Viver: https://www.youtube.com/watch?v=Lkv59zx9288
Documentário Completo: http://youtu.be/WsmOew54d3I

https://www.youtube.com/watch?v=Lkv59zx9288
http://youtu.be/WsmOew54d3I
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• Lançamentos do livro “Vive e Deixe Viver” nas  afiliadas:
25/06 – São Paulo
30/08 - Rio de Janeiro
10/10 - Salvador (apresentou o documentário também)
09/11 - Porto Alegre (apresentou o documentário também)
22/11 - Marília
07/12 - Recife
13/12 - Brasília (apresentou o documentário também) 

4

Veja mais: http://globotv.globo.com/eptv-sp/jornal-da-eptv-1a-edicao-ribeirao-preto/v/livro-viva-e-deixe-viver-e-lancado-em-ribeirao-preto-sp/2733869/
Lançamento digital inédito: http://www.matrixeditora.com.br/product_info.php?info=p1735_Viva-e-deixe-viver.html&XTCsid=2q49nl5f1ltcqtupn731u

vídeo institucional
lançamento do documentário
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missão

Fomentar 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.

6



7

causa

Contribuir para a 
humanização da sociedade, 
fortalecendo valores e 
princípios éticos essenciais 
entre os sujeitos que 
produzem saúde.
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visão

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.
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princípios

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
Diretoria (Gestão 1998 a 2001) 
Presidente Fundador
Valdir Cimino
Demais Diretores
Marcos José dos Reis
Mônica de Oliveira Santos
Keila Kimiyo Tamaki
Cláudia Santoro

Diretoria (Gestão 2002 a 2005) 
Presidente Fundador
Valdir Cimino
Demais Diretores
Cláudia Santoro
Diva Rodrigues Mastroti
Mirella di Genaro

Diretoria (Gestão 2006 a 2009) 
Presidente
Luciana dos Santos Bernardo
Demais Diretores
Ademar Bueno
Diva Rodrigues Mastroti
Yooko Suyama
Valdir Cimino

Diretoria (Gestão 2010 a 2013) 
Presidente Fundador
Valdir Cimino
Demais Diretores
Cláudia Santoro
Diva Rodrigues Mastroti
Mônica Nocito Ferrari

Roberto Antônio Maccioni

Diretoria (Gestão 2014 a 2017)
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 Ribeiro
Diretora de Marketing
Denise Monteiro
Conselho Consultivo
Armando Ferrentini
Ana Lucia Andrade
Celia Cristina M. de B. Whitaker
Daniel Ladeira de Araújo 
Denis Zanini LimaFlávia 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
Monica Nocito FerrariPaulo Roberto Cidade
Roberto Elias Cury
Wellington Nogueira
Yooko Suyama

Conselho Fiscal
Antonio Carlos Malheiros
Bachir Jose Saad Neto
Flavia Regina de Souza Oliveira
Flavio Galoro
Flavio José de Souza Brando
Itiberê Muarrek
Funcionários/Voluntários
Administração e Finanças
Maria Inês de Freitas
Isabela Cristina G. Bastos 
Desenvolvimento Humano
Sandra Assis Gisele Diniz dos Santos 
Centro de Contação de Histórias
e Núcleo Ayty
Elaine Moura de Souza
Claudia Jafrone
Comunicação E Marketing
Juliana Prado
Estagiários
Bruna Mena Alvarado
Luan Ricardo Ribeiro Deters
Natália Sadério dos Santos 
Voluntários Na Sede
Carlos Sereno Gisele SasakiJader Ramos 
JuniorKarine Pinheiro da SilvaLuciane M. 
Figueiredo
Yara Braga
Voluntários Cabeças de Chave
Cinthia de Faria Casimiro
Amabile de Lourdes Milani Botani 
Luca Mifano
Aparecida de Fátima Amorim – Bia

Iraci Gonçalves Ciritelle
Marília Tresca Silva Telles de Mello
Arlete Leite Cavalcanti
Magaly Aparecida Romão
Vera Regina W. Carneiro Gracitelli
Joaquim Marcos Coelho dos Santos
Claudia Monteiro Avelino
Maria Lúcia Lutfi Coimbra
Paula Negrão Vecchiatti
Fabiana Miguel
Maria Angela Pizarro Fernandes Reis
Marta Guerra
Vilma Cezar
Maria Concepcion Molina Cabredo
Diva Rodrigues Mastroti
Jose Carlos Picolo
Agnes Rosana Soares
Vagner Aguirre
Zilma da Silva Brito
Elaine Moura de Souza
Meiri Aparecida Muzachi
Vania Coutinho de Lima
Antonio Alfredo da Silva (Tony) 
Jose Eduardo Ramos de Andrade (Dudu) 
Airton Candido Silveira
Claudio Giovani Callegaro
Claudia Regina Jafrone Pereira
Rita Maria Diogo
Roberta Mattoso Milaré
Juliana Fridrich Palermo
Patrícia H. da Costa J. Raymundo
Maria Alice Marques de Arruda
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Auditoria
Galloro & Associados Gestão, Contabilidade 
e Controle Empresarial

Contabilidade
Kanaan Assessoria Contábil e Fiscal

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
Contato
rio@vivaedeixeviver.org.br

• Recife/PE
Instituto Viva História
Coordenadores
Lucas Cruz
Contato
recife@vivaedeixeviver.org.br

• Porto Alegre/RS
Doutorzinhos
Coordenadores
Anderson Marques
Mauricio Bagarollo

Contato
portoalegre@vivaedeixeviver.org.br

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
Maria Marquis
Contato
brasilia@vivaedeixeviver.org.br

• 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
Contato
jocabeck@yahoo.com.br
1º. Semestre
Santa Casa de Misericórdia da Bahia
Dr. Raimundo Dantas
Ana Cristina Santana Matos
Contato
anacristina@scmba.com.br

• Marília/SP
Coordenadora
Luiza Guerreiro
Contato
luizagarciaguerreiro@gmail.com

• Ribeirão Preto/SP
Presidente
Mariana Aude Jábali
Maria Gilda Pedreira de Freitas Cortucci
Contato
mgcortucci@gmail.com

gestores da associação viva e deixe viver
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números do viva
O Contador de Histórias é um educador social, com o poder de resgatar valores humanos e 
promovê-los por meio da arte da comunicação interpessoal. O treinamento e a capacitação 
constantes fazem desse cidadão um meio qualificado e profissional de impactar, criativamente, 
em 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 saudável.
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números do viva - viva no brasil 2013

LOCAL
TOTAL DE 
CRIANÇAS 
ATENDIDAS

TOTAL DE VISITAS 
REALIZADAS 

EM 2013 PELOS 
CONTADORES

TOTAL DE HORAS 
DOADAS

 TOTAL 
FAMILIARES 

IMPACTADOS

PROFISSIONAIS 
DA SAÚDE 

IMPACTADOS

NÚMERO DE 
VOLUNTÁRIOS 

ATUANTES

NÚMERO DE 
VOLUNTÁRIOS 

FAZEDORES

NÚMERO DE 
HOSPITAIS/CASAS 

DE APOIO

Outros Estados

Brasília 2,167 298 596 1,420 595 17 2 3

Fortaleza 58 12 50 40 12 2 1 1

Porto Alegre 5,756 800 1,457 4,551 2,441 78 7 2

Recife 7,503 1,306 2,796 3,642 184 167 7 4

Rio de Janeiro/Niterói/Nova Iguaçu 17,757 3,477 6,954 22,315 3551 129 30 22

Salvador 1,346 266 798 942 349 10 0 5

SP - Interior

Limeira 549 137 411 384 110 29 0 1

Jundiaí 87 25 75 61 17 3 0 0

Marília 4,490 1,055 2,128 4,188 1,123 45 6 4

Riberão Preto 4 467 1 852 2 206 3 693 35 69 15 5

Mogi-Guaçu 292 57 171 204 58 32 0 1

Indaiatuba 360 138 414 252 72 11 0 1

SP - Litoral

Santos 766 326 978 536 153 15 0 1

São Paulo - Capital 29,992 6,081 18,243 18,894 5,398 320 53 33

Grande São Paulo

Guarulhos

4,093 820 2,450 2,811 803 42 1 5
Osasco

Barueri

Santo André

Total 75,216 14,798 37,521 60,240 14,901 969 122 88

* Total Hora Fazedores 10 horas por mês 14,640

total de horas doadas: 52,161 voluntários + fazedores: 1,091

13
Fonte: Diário do Contador de História
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números do viva - indicadores
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Fonte: Diário do Contador de História



15

números do viva - impactados

0

50000

100000

150000

200000

4,449
16,969

22,257
24,005

23,331

30,976

39,748

55,980

88,773

126,502

155,747

124,057

179,997

149,955

164,501

150,357

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total de impactados em 2013: 150,357 
15

Fonte: Diário do Contador de História
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dentro dos hospitais
Ao longo dos anos, percebemos que a atuação dos voluntários não envolve somente 
crianças internadas, mas, também, os familiares e até mesmo a equipe médica.

Hoje, o profissionalismo e a continuidade do trabalho voluntário torna a presença 
desses cidadãos fundamental dentro do ambiente hospitalar, com participação efetiva 
na recuperação das crianças. Os profissionais da Saúde passam a enxergar o voluntário 
como parte da equipe e o contador de histórias torna-se um agente transformador no 
ambiente hospitalar.

Além de promover cultura e educação para os pacientes, o voluntário impacta 
positivamente o convívio dos familiares com a situação de enfermidade. Possibilita, 
ainda, que a medicina seja mais humanizada em seus diferentes níveis, desde o 
acolhimento do paciente até a valorização e participação do profissional da Saúde, 
elevando a qualidade no atendimento clínico.

Leitura Compartilhada em um Hospital Pediátrico: Análise do 
Comportamento Verbal dos Contadores/Shared Reading at a 
Children’s Hospital: Analysis of the Verbal Behavior 
of Storytellers
Eileen Pfeiffer Flores, Gabriela Fiúza de Almeida Santos, Luíza Ferreira da 
Motta Amadeu e Adriana de Rezende Dias

Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil 
Hospital Regional da Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, Brasil

http://www.vivaedeixeviver.org.br/images/stories/pesquisas/Adriana-Rezende.
pdf

16

http://www.vivaedeixeviver.org.br/images/stories/pesquisas/Adriana-Rezende.pdf
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• Agradecimento aos Hospitais
Quanto vale a vida? É difícil mensurar em palavras, mas talvez um sorriso e, por vezes apenas um, nos mostra 
a dimensão dessa experiência chamada VIDA! As crianças sorriem, os contadores de história se sentem 
presenteados, mas e a equipe dos hospitais?

Esses são os principais responsáveis pela oportunidade dessa alegria. Com suas equipes 
multiprofissionais comprometidas com doação diária de cuidado e carinho, a atenção com cada criança 
e cada contador, sua presença distinta na vida desses que mais precisam. É com prazer e alegria que 
dizemos: Obrigado!

Agradecemos a todos os hospitais parceiros por permitir que nós, do Viva e Deixe Viver, 
possamos continuar contando histórias, por dar apoio e, principalmente, por permitir que 
continuemos a ver esses lindos sorrisos: As crianças, adolescentes e suas famílias.

hospitais parceiros
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hospitais parceiros
• São Paulo/SP
AACD - Associação de Assistência à Criança 
Deficiente
Acredite - Inst. de Reumatopediatria do 
Hospital São Paulo
ACTC - Associação Assis. à Criança Cardíaca 
e Transplantada do Coração
GRAACC - Grupo de Apoio a Criança com 
Câncer
Hospital A. C. Camargo (Hospital do Câncer)
Hospital Alvorada
Hospital do Coração – Hcor
Hospital Cruz Azul
Hospital da Criança
Hospital Darcy Vargas
Hospital do Grajaú
Hospital do Mandaqui
Hospital Infantil Cândido Fontoura
Hospital Menino Jesus
Hospital Samaritano
Hospital Santa Cecília
Hospital Santa Marcelina
Hospital São Camilo Pompéia
Hospital São Camilo Santana
Hospital São Paulo
Hospital Sepaco
Hospital Sírio Libanês
Hospital da Luz
IIER Instituto de Infectologia Emílio Ribas
Instituto da Criança do Hospital das Clínicas 
(ICR)
Instituto de Ortopedia e Traumatologia do 
Hospital das Clínicas (IOT)

Instituto de Psiquiatria do Hospital das 
Clínicas (IPQ)
ITACI - Instituto de Tratamento do Câncer 
Infantil
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
Guarulhos/SP
Hospital Geral de Guarulhos
Indaiatuba/SP
Hospital Augusto de Oliveira Camargo
Limeira/SP 
Santa Casa de Limeira
Mogi Guaçu /SP
Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu
Santo André/SP
Centro Hospitalar de Santo André
Hospital Mário Covas
Santos/SP
Hospital Guilherme Álvaro
Jundiaí/SP
Grendacc – Grupo em Defesa da Criança com 
Câncer
Osasco/SP
Hospital Regional de Osasco Dr. Vivaldo 
Martins
Barueri/SP
Hospital Municipal Dr. Francisco Moran

• 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
Hospital Irma Dulce – Santo Antônio
Hospital Santa Izabel
Unidade de Onco-Hematologia Erick Loeff

• Brasília/DF
Hospital Anchieta de Brasília
Hospital Regional da Ceilândia
Hospital Materno Infantil de Brasília

• Itajubá/MG
Santa Casa de Itajubá;
Hospital Escola da Faculdade de Medicina de 
Itajubá.

• Porto Alegre/RS
Hospital da Criança Conceição
Hospital da Criança Santo Antônio
     
• Rio de Janeiro/RJ
Hospital Municipal Lourenço Jorge - Barra da 
Tijuca
Hospital Municipal Miguel Couto – Gávea
Hospital da Lagoa - Jardim Botânico (Federal)
Instituto de Cardiologia - Laranjeiras (Federal)
Hospital Rios D’or – Jacarepaguá

Instituto de Traumatologia - Caju (Federal)
Instituto Estadual de Hematologia - 
HEMORIO – Centro
Hospital Universitário Pedro Ernesto 
(Estadual) - Vila Isabel
Hospital SAMCI – Andarai
Hospital Prontobaby – Tijuca
Hospital Municipal Salgado Filho – Meier
Centro Municipal de Reabilitação - Engenho 
de Dentro
Hospital Geral de Bonsucesso - Federal – 
Bonsucesso
Hospital Geral de Nova Iguaçu – Posse
Hospital Azevedo Lima - Fonseca - Niterói – 
Municipal
Hospital Getúlio Vargas Filho - Fonseca - 
Niterói – Estadual
AACD - Associação Assistência a Criança 
com Deficiência - Nova Iguaçu
Hospital da Criança - Vila Valqueire
Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto 
- Ilha do Governador
Hospital Unimed-Rio - Barra da Tijuca
Centro Pediátrico da Lagoa - Prontobaby 
Lagoa – Lagoa

• Recife/PE
AACD
Hospital Infantil Maria Lucinda
Hospital Universitário Oswaldo Cruz
Instituto do Fígado de Pernambuco

18
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ensino continuado 2013
Com o 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, com 13 
módulos voltados para a necessidade de cada grupo, que deve ser constantemente renovada, o 
Ensino Continuado estreitou as relações entre a sede e voluntários para que as iniciativas sejam não 
só de conhecimento de todos, mas principalmente tenham a participação de todos.

Agradecimento ao Instituto da Criança

Nós do Viva e Deixe Viver, agradecemos à equipe do Instituto da criança pelo empenho, a dedicação 
e a forte parceria no decorrer dos anos. Esta valiosa contribuição e apoio nos mostram que não 
lutamos por um sonho qualquer, mas sim um que vale milhões de sorrisos e boas realizações.
Muito obrigado e esperamos poder trabalhar juntos sempre.

Depoimento

“Ler e contar histórias para crianças hospitalizadas é muito mais que uma ação de 
humanização e distração aos pequenos pacientes, mas mesmo assim se fosse só isso, 
já seria respeitável. Ao ouvir histórias, as crianças têm a possibilidade de sair da rotina, 
da urgência e despersonalização hospitalar e entrar em contato com uma linguagem 
simbólica capaz de conduzir as crianças a conhecer outros mundos, outros sonhos e 
desafios. Ao ouvir histórias e recontá-las, os pacientes tornam-se assim, “agentes” de 
uma ação em contrapartida a situação de “paciente” dentro do ambiente hospitalar; é 
reforçar a importância do exercício da autonomia e protagonismo do indivíduo no seu 
contexto diário, fundamentais e inerentes aos desenvolvimento humano saudável.”
 

Aide Mitie Kudo
Terapeuta Ocupacional do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas FMUSP

19
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ensino continuado 2013 - índice do ensino continuado

Princípios e Diretrizes da Associação Viva e Deixe Viver

Planejamento Pessoal e Administração do Tempo

Fundamentos Filosóficos do Voluntariado Contemporâneo

Formação de Leitores e Contação de Histórias

Ambientação Hospitalar/O mundo da Saúde

A descoberta do Brincar Educacional

Processo de Morrer/Lidar com as Perdas

Workshop: Conhecendo as especificidades da Rede de Hospitais Parceiros

Sarau Literário e o Uso Ético do Avental

Treinamento nos Hospitais – Ambiência e Encontro

Compartilhando suas experiências

Assumindo seu Contador de Histórias

Celebrando a Arte de Ler, Brincar e Contar Histórias

44
75
116
117
63
100
72
86
83
71
77
62
120

número de pessoas que foram às palestras do ensino continuado: 1,086

20

Foram desenvolvidos 13 módulos:

Fonte: Diário do Contador de História
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ensino continuado 2013 - estratégias e dinâmicas apresentadas

fundamentos filosóficos do voluntariado contemporâneo
Domínio do assunto pelo palestrante

2%

6%25%69%

2%

2%

6%29%63%

17%29%52%

8%19%71%

Clareza na exposição do assunto

Capacidade de esclarecer as dúvidas dos pa�icipantes

Didá�ca do palestrante convidado

excelente bomótimo ruim

21
Fonte: Diário do Contador de História
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ensino continuado 2013 - programação e desenvolvimento

fundamentos filosóficos do voluntariado contemporâneo
Data e local escolhidos

Método de divulgação

Carga horária

Planejamento e u�lização do tempo disponível

Equilíbrio entre aspectos conceituais e aplicações prá�cas

Adequação do conteúdo às suas expecta�vas

Avaliação do encontro como um todo

10%

8%

8%

17%

21%

27%

23%

44%

33%

35%

38%

40%

42%

42%

46%

56%

54%

46%

38%

2%

2%

2%

31%

35%

excelente bomótimo ruim

22
Fonte: Diário do Contador de História



23

ensino continuado 2013 - formatura

Em 2013 não realizamos o tradicional processo de seleção, pois 
buscamos voltar nossa atenção às necessidades de cada grupo, que 
devem ser constantemente renovadas, tanto para a satisfação pessoal 
de cada voluntário, como para benefício das crianças, adolescentes, 
familiares e profissionais da saúde impactados.
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desenvolvimento de 
competências corporativas
Departamento de cursos do Viva voltado para a área das Artes, Literatura, Teatro e Contação de Histórias. Foi criado 
para fomentar pesquisas, 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 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
• Último Domingo do mês - Oficina Jogo Eu Conto e Sacola 
Literária

• Projeto Historiarte - Oficina pintura quadros por crianças 
para utilizar no Leilão de Parede

• Oficina Risoterapia

• A hora dos arteiros histórias – Descobrindo e criando 
personagens a partir do contador de histórias

• Poesias e histórias para crianças - Crianças gostam de 
poesias? Gostam sim, senhor

• O livro na arte de contar histórias - O prazer pela leitura 
na vida do contador de histórias

• A prática e o prazer de contar histórias

• Histórias que saem dos livros – Contar histórias em 05 Es

• Dobraduras invadindo conto de fadas

• Narração de histórias e suas técnicas

• Oficina- Técnicas teatrais para comunicação em público

• Oficina- Uma história na cabeça

• Oficina- O livro

• I - Seminário - Mediação de conflitos através do brincar

• Oficina técnicas contação de histórias

• Comunicação Organizacional da Saúde

• Técnicas de contar histórias

• Atividade lúdica no ambiente hospitalar: jogos, 
brincadeiras e muito mais.
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Área do Viva responsável pelo fomento da 
humanização da comunicação junto a diversos 
setores da sociedade. Promove cursos que 
resgatam valores humanos, relações públicas, 
comunicação pessoal e interpessoal tanto para 
sujeitos como para organizações. Apóia políticas 
públicas governamentais junto à saúde, educação 
e cultura, tendo a comunicação e o marketing 
como principal ferramenta.  

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.

núcleo ayty

O que oferece:

• Palestra – Voluntariado Educação da Vontade

• Gestão de Comunicação Humanizada na Saúde
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O Viva também promove cursos e oficinas para empresas, que podem ser capacitações para 
funcionários ou uma ação de entretenimento em datas sazonais. 

Processo Seletivo Jogo Eu Conto/Acão no ICR Oficinas

atividades corporativas

27
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atividades corporativas
Oficina Dia das Crianças Ação Dia das Mães Maleta

28
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atividades corporativas
AME The Way/Teia Viva Domingueira do Shopping Vila Olímpia

29
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domingueiras de histórias
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 
de leitura, envolvendo as crianças em um universo que mistura fantasia 
e realidade. 
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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 2013, o encontro teve como tema “Liderança Humanizada na 
Gestão da Saúde” e aconteceu dia 8 de Outubro na Universidade do Estado 
da Bahia - UNEB.  

Esse encontro impactou 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 Novembro de 2013.

• Apoiadores

Realização

Parceiro Social
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aconteceu

32

faixa etária

de 19 a 24 anos36%

de 31 a 36 anos18%

de 44 a 51 anos5%

de 25 a 30 anos28%

de 37 a 43 anos9%

de 52 a 65 anos4%

feminino87%

masculino13%

gênero
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aconteceu

33

formação acadêmica

graduação42%

mestrado15%

outros (técnico)3%

pós graduação34%

doutorado6%

enfermagem

psicologia

32%

5%

fisioterapia

serviço social

8%

3%

outros (artes, cultura e educação)

adm. hospitalar

6%

2%

estudante saúde

médico (a)

22%

4%

educador 

nutrição

6%

3%

comunicação e marketing

farmácia

terapia ocupacional

5%

2%

2%

profissões/estudantes
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aconteceu
• Congresso Brasileiro de Humanização da Saúde em Ação
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.

Em 2013 o evento aconteceu nos dias  28,29 e 30 de Novembro 2013 
em parceria com a Feira ONG Brasil.

Comercial da Zizi: https://www.youtube.com/watch?v=XeYTEc7w7OU
Pós-evento com Valdir Cimino: https://www.youtube.com/watch?v=xeDm2rbwj-M#t=11

34
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aconteceu

Para saber mais sobre esses projetos, acesse: www.vivahumanizacao.org.br 

• Programas de humanização
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.

35
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aconteceu
Pelo 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, promoveram 
o workshop “A descoberta do brincar 
e contar histórias na saúde mental”. O 
evento que teve 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.

Manual de atividades lúdicas: Brincar - http://www.vivaedeixeviver.org.br/images/stories/Manuais/VIVA_MANUAL-BRINCAR-DIGITAL.pdf
Manual de atividades lúdicas: Contar Histórias - http://www.vivaedeixeviver.org.br/images/stories/Manuais/VIVA_MANUAL-CONTAR_HISTORIAS-DIGITAL.pdf
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aconteceu
Confira como foi à programação: 

Dia 24 de maio – Sexta-feira

• Credenciamento;
• Palestra Abertura: Resiliência, Ludicidade e o Adolescente em Situação de Risco: Dr. Antonio 
Carlos Malheiros Mesa de abertura e Rita de Cássia Ferreira Duarte - Terapeuta ocupacional do 
Equilíbrio;
• Intervalo para Café/Network;
• How To Do (mini curso): Brinquedoteca na Saúde - Valorizando a Atividade Terapêutica, TO 
Adriana Vizzotto;
• Almoço (ver sugestões).
• Oficinas (conforme escolhas) com intervalo de 30‘ para Café/Network;
• Interação homem-cão-criança: O brincar naturalmente terapêutico. Vinícius F. Ribeiro – TAC 
Terapias Assistidas por cães;
• A ludicidade e a contação de histórias na Psiquiatria da Infância e Adolescência. - “Impacto 
na população pedopsiquiátrica do Instituto de Psiquiatria do HCFMUSP” com Marisol Montero 
Sendin;
• Brinquedoteca - arte de contar histórias – “Pelo fio de Ariadne”. – Sueli Passerini;
• Sucatoteca baseada no Livro “O sonho de Faisquinha”. – Beatriz del Rigo Perfetti;
• Classe Hospitalar - “Jornada do contador de histórias – Um caminho para tornar-se o que se 
é” – Renata Truffa;
• Grupo - Fazendo Bonecos e Fantoches baseado no Livro “Sonhando com Tininha”. – Elba 
Haydeé Fraga.

Dia 25 de maio – Sábado 

• Credenciamento;
• Palestra Anfiteatro: Diário do Contador de Histórias na Psiquiatria da Infância e Adolescência 
com Valdir Cimino;
• Intervalo para Café/Network;
• How To Do (mini curso) Anfiteatro: O brincar e a contação de histórias no desenvolvimento 
infantil-Manual de atividades lúdicas II -  Dra. Marisol Montero Sendin
• Almoço (ver sugestões);
• Oficinas (conforme escolha) com intervalo de 30 minutos para café/network;
• Anfiteatro - Dobre um papel e conte uma história baseado no livro “O livro do futuro”. – Lena 
das Dobraduras;
• Sala A Brinquedoteca - Jogo “Eu Conto!” – Mediado pela cadela Zoah – Andrea Petenucci, 
Laura Leas Lopes, EAC/TAC Terapia Assistida por Cães e Tania Freire;
• Bonecos Articulados baseados no livro “Cãozinho Bugs” - Cássio Hossomi;
• Classe Hospitalar – Cenário: A ambiência da história baseado no livro “Um balão na terra” com 
Pérola Regina Rodrigues;
• Esculturas de balões com Tony Silva.

Realização Iniciativa Patrocinador Apoio
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aconteceu - impacto social na comunicação social
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O projeto Historiarte é um momento especial para Pais e Filhos 
descobrirem a felicidade de contar boas histórias, o poder de as 
transformar em artes eternas e ainda ajudar a Associação Viva e Deixe 
Viver a continuar a sua missão. Esse projeto é uma 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.

aconteceu - leilão
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aconteceu - leilão
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aconteceu - sacola literária
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aconteceu - baú literário
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• Brasília/DF
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 à criança e ao 
adolescente que buscam a assistência hospitalar 
e ambulatorial.

Atualmente a afiliada Brasília conta com 
24 voluntários contadores de história e 1 
voluntária fazedora de história. 

• Fortaleza/CE
Em 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.

• Marília/SP
O Viva - Marília conta com 43 voluntários e 2 
fazedores de histórias.

• Porto Alegre/RS
No Rio Grande do Sul, o Viva e Deixe Viver 
tem uma parceria com a ONG Doutorzinhos. 
Atualmente a afiliada Brasília conta com 61 
voluntários contadores de história e 2 fazedores 
de história. 

• Recife/PE
O Viva e Deixe Viver em Recife teve início 
de suas atividades 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.

• Ribeirão Preto/SP
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 
e voluntárias em atuação.

Atualmente, possui 69 voluntários 
atuando nos hospitais e 10 fazedores de 
história. 

• Rio de Janeiro/RJ
Afiliada da Associação Viva e Deixe Viver, 
iniciou suas atividades no Rio de Janeiro 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. 
No Rio de Janeiro já atendemos 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.

• Salvador/BA
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.

viva no brasil - conheça todas as afiliadas do viva e deixe viver
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• Certificado de OSCIP
Certifica que a Associação é qualificada como organização 
da Sociedade Civil de interesse público por despacho do 
Secretário de Justiça até Junho/2012.
CMDCA
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– 26/03/2014.
CRCE
Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – 
12/07/2018.
CENTS
Cadastro Único das EntidadesParceiras do Terceiro Setor 
-08/01/2015.

• Empreendedor Social FSP Schuab

• ABA Rio - Seminário Internacional de 
Sustentabilidade
http://www.aba.com.br/guiasdemelhorespraticas/pdf/
GuiaSustentabilidadeABA_Agosto2012.pdf 

• 12º Prêmio Marketing Best Sustentabilidade 
2012
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

• 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:

http://www.brasil.gov.br/cultura/2009/11/lei-rouanet

• FUMCAD
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 apoiem 
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:
Ponto de Cultura
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.
Pesquisas
Rede Globo – Ideafix - 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: http://www.vivaedeixeviver.
org.br/images/stories/pesquisas/Apresentacao-Viva-e-Deixe-
Viver_Completa_Final.pdf

prêmios e certificados
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viva na mídia - pesquisas

45

Rede Globo – Ideafix - Jogo Eu Conto
• Incentivo à leitura realizada em 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.

Ver na íntegra: http://www.vivaedeixeviver.org.br/images/stories/pesquisas/Apresentacao-Viva-e-Deixe-Viver_Completa_Final.pdf

http://www.vivaedeixeviver.org.br/images/stories/pesquisas/Apresentacao-Viva-e-Deixe-Viver_Completa_Final.pdf
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viva na mídia - entrevista

46
Acesse: http://tvglobointernacional.globo.com/avulsa.aspx?id=5646f6ac-dffa-4256-8b4e-17ee3e9fd937

• Diretora da ABRACE visita a TV Globo e fala sobre o 
projeto Aprendendo Português

http://tvglobointernacional.globo.com/avulsa.aspx?id=5646f6ac-dffa-4256-8b4e-17ee3e9fd937


47

viva na mídia - veículos parceiros
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viva na mídia - relatório anual 2013

48
Link: http://www.vivaedeixeviver.org.br/downloads/Viva_2013_.pdf

http://www.vivaedeixeviver.org.br/downloads/Viva_2013_.pdf
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viva na mídia - relatório anual 2013
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Link: http://www.vivaedeixeviver.org.br/downloads/Viva_2013_.pdf

http://www.vivaedeixeviver.org.br/downloads/Viva_2013_.pdf


50

viva na mídia - portal viva
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total de visualizações: 60,278
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viva na mídia - portal viva humanização
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total de visualizações: 11,041
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viva na mídia - redes sociais (facebook)
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total de curtidas: 63,166
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viva na mídia - redes sociais (twitter)
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total de seguidores: 60,278
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demonstrativo financeiro
As demonstrações contábeis do Viva 
foram auditadas por auditores

54

total: R$888.290,85

receita

patrocínio68%

palestra/oficinas10%

produtos do viva2%

sócios mantenedores13%

doações6%

forum/congresso1%
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total: R$726.831,46

despesas

salários30%

prestadores de seriços20%

financeiro

centro contação

5%

1%

serviços gerais23%

administrativas

projetos/prêmios

13%

2%

capacitação voluntários

viagens

5%

1%

demonstrativo financeiro
As demonstrações contábeis do Viva 
foram auditadas por auditores
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capital humano - hora voluntária

Quadro demonstrativo da hora voluntária: Atendendo à 
resolução 1409/2012 do conselho federal de contabilidade.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor/hora voluntária R$22,88 R$ 23, 87 R$ 31,96 R$ 34,04 R$ 32,48 R$ 34,40

Inflação IPCA 4,31% 6,50% 5,91%

Horas doadas (Pesquisa Qualibest) 112.960 127.256 106.447

Horas doadas (Diário Contador) 31.578 71.499 82.870 41.629 45.142 37.521

Horas doadas (Diário Fazedor) 24.480 17.400 14.760 16.560 16.920 14.640

Total de horas (diário) 56.058 88.899 97.630 58.189 62.062 52.161

Capital humano Viva R$ 1.282.607,04 R$ 2.122.019,13 R$ 3.120.254,80 R$ 1.980.753,56 R$ 2.015.773,76 R$ 1.794.338,40

Receita anual R$ 1.292.168,40 R$ 1.146.922,30 R$ 1.285.411,76 R$ 950.252,16 R$ 626.007,06 R$ 888.290,85
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ação social responsável - faça parte do viva

• Sua empresa pode fazer parte dessa 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, podendo ser o valor do investimento deduzido do imposto de renda 
devido ou do ICMS.

Faça parte desta história!
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amigos do viva - patrocinadores

Os contadores de história da MAHLE proporcionam 
alegria para as crianças hospitalizadas, transformando 

a realidade em momentos mágicos através da 
contação de histórias e brincadeiras envolventes. 

Um sorriso, um olhar brilhante de uma criança 
faz com que os nossos voluntários sejam cada 
vez mais dedicados e comprometidos com essa 
causa. Essa iniciativa faz a diferença e nos faz  
acreditar na construção de um mundo melhor, 

com mais humanização e oportunidade para todos. 
“Agradecemos a Associação Viva e Deixe Viver pela 

parceria de 10 anos”.

“Uma pesquisa com os funcionários da Pfizer, 
realizada em 2004, apontou que a maioria deles tinha 
o desejo de trabalhar voluntariamente com crianças 
e adolescentes nas áreas de saúde e educação. Foi 
assim que nasceu a parceria com a Associação Viva 
e Deixe Viver no ano seguinte. Levar histórias aos 
pequenos pacientes é uma forma de contribuir para 

uma hospitalização mais leve. A permanência no 
hospital é uma experiência dolorosa e estressante. 

Ouvir histórias é uma forma de o paciente driblar as 
dificuldades, relaxar por alguns instantes e deixar 

a imaginação correr livre, com muita diversão. 
São momentos preciosos que contribuem para o 
bem-estar emocional de crianças e adolescentes 

hospitalizados.”
 

Cristiane Santos
Gerente de Comunicação Corporativa da Pfizer

www.mattosfilho.com.br
A Associação Viva e Deixe Viver tem uma atuação 

inovadora de humanização hospitalar com o público 
infantil, que está totalmente em sintonia com nossas 

ações de Responsabilidade Social e voluntariado 
corporativo. Ser parceiro do Viva e Deixe Viver nos 
tornou mais próximos das crianças e adolescentes 
hospitalizados, que precisam do apoio e do carinho 

dos contadores de histórias para tornar seus dias mais 
alegres e menos doloridos. Para nós, de Mattos Filho, 

é um privilégio fazer parte dessa história!
 

Dra. Flávia Regina de Souza Oliveira
Advogada e Sócia responsável pelo Terceiro Setor e 

Responsabilidade Social
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amigos do viva - apoiadores
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amigos do viva - mantenedores

Pessoa Física
Alexandra Hissae Rocha Shoshima
Ana Lucia Drumond Alegria
Andrea Maria Nogueira
Antonio Martins Fadiga
Bernardo Wolfson
Carlos Ivan Contrucci Jr
Cecilia Pacheco Borges F da Rosa
Alessandra Koszura
Flavia Regina Munhoz
Francisco Martins Fadiga Junior
Hilda Cajade
Juliana Marchiori Praca Valente
Luciana Mastandrea do Valle
Marcos José dos Reis 
Maria Lucia Guida
Mário Rubial Monteiro
Mauricio Martins
Miriam Frias Damasceno
Octavio Florisbal

Plinio Luiz Sottomaior Pereira
Sonia Regina da Freiria
Vanessa Rodrigues Turela
Victor Lima
Maria Lúcia Lutfi Coimbra
Eliana Cunha de Jesus Fernandes
Wilson Esteves
Renata de Oliveira
Carolina Stein
Eric Hiroyuki Endo
Gabriela Luz de Souza
Roberto Pereira Rangel
Fabiana Dapper
Marli Barcha
Maria de Fátima Camargo
Renata Reis Jorge
Marcia Gomes Rodrigues
Carla de Barros Lima
Bianca Miyuki Nakazato
Stella Maris Vigolo

Pessoa Jurídica
Perfect

Seja um Mantenedor da Associação Viva e 
Deixe Viver
http://www.vivaedeixeviver.org.br/Como-Ajudar
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oportunidades viva 2013 - aprovados na lei rouanet

Conheça todos os projetos que o Viva oferece. Para saber mais entre em contato pelo e-mail marketing@vivaedeixeviver.org.br ou pelo telefone 11-3081-6343.

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.

Passaporte para História
Um circuito cultural na cidade de São Paulo onde 
serão realizadas simultaneamente atividades ludo 

educadoras, abrangendo a Arte de Contar Histórias.

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.

Sacola Literária
Uma ação que possibilita uma maior diversificação de 
histórias a serem apresentadas pelos contadores do 

Viva e, principalmente, uma maior circulação de livros 
pelos ambientes hospitalares.

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.

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.

virada

história
da
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oportunidades viva 2013 - aprovados proac
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Jogo Eu Conto!
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. O projeto contempla o desenvolvimento da 
plataforma digital e a impressão de dez mil exemplares. 
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.

Congresso Brasileiro de Humanização da 
Saúde em Ação 2013

Congresso de Humanização da Saúde em Ação é 
uma iniciativa da Associação Viva e Deixe Viver 

que, desde 2001, 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.

Tekobé
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, seja para o 
desenvolvimento escolar e profissional, criando 

uma rede de confiança entre os jovens, fazendo-os 
ter perspectiva futura concreta e possibilidade de 
sonhar. Também contempla um fórum e mais doze 

programas/cursos de 60 minutos cada, divididos em 
temas provenientes de debates entre os jovens em 

tratamento médico.

Conheça todos os projetos que o Viva oferece. Para saber mais entre em contato pelo e-mail marketing@vivaedeixeviver.org.br ou pelo telefone 11-3081-6343.

mailto:marketing%40vivaedeixeviver.org.br?subject=Oportunidades%20Viva%202013
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oportunidades viva 2013 - aprovados proac
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VI Workshop “A Descoberta do Brincar e 
Contar Histórias na Saúde Mental” 

A Associação Viva e Deixe Viver, por meio do “Centro 
de Contação de Histórias”, e em parceria com o 

Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São 
Paulo, realiza desde 2007 o Workshop “A Descoberta 

do Brincar e o 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.

Fóruns de Humanização da
Saúde em Ação

Movimento que teve início em 2001, nas atividades 
de promoção do Ano Internacional do Voluntário na 
Saúde, 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, ganhou o apoio do Ministério 
da Saúde e PNUD - Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento. Acontecem em todas as praças 

de atuação da Associação.

Rota do Chef
Rota do Chef é um projeto realizado em parceria com 

restaurantes da cidade de São Paulo e Salvador e 
tem como dinâmica a escolha dos clientes pelo prato 
‘Sugestão do Chef’, que contribui com a Associação 
Viva e Deixe Viver. Ao final de sua refeição, o cliente 
leva como lembrança um minilivro da Coleção Eu e 
a Célula. Este trabalho é realizado desde 2003, mas 
nas primeiras edições eram distribuídos pratos com 
desenhos de crianças ao invés de livros. Esta edição 

terá maior envolvimento cultural, promovendo a 
leitura e o livro. O projeto conta com o apoio dos 
atores Lima Duarte e Eva Wilma na divulgação da 

iniciativa para a sociedade.

Conheça todos os projetos que o Viva oferece. Para saber mais entre em contato pelo e-mail marketing@vivaedeixeviver.org.br ou pelo telefone 11-3081-6343.

mailto:marketing%40vivaedeixeviver.org.br?subject=Oportunidades%20Viva%202013
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oportunidades viva 2013
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Lançamento Emilinho e Vô Ribas
Emilinho é um garoto muito esperto e brincalhão, que passa alguns dias no hospital para se recuperar de uma doença. 
Acompanhado de seu amigo contador de histórias e do Vô Ribas, Emilinho descobre a incrível história da doença da 

febre amarela e de sua cura, descoberta pelo Dr Emílio.

Para saber mais, acesse:
http://www.emilinhoevoribas.org.br

http://www.emilinhoevoribas.org.br/images/Novo_site/Emilio-e-Vo-Ribas.swf

Conheça todos os projetos que o Viva oferece. Para saber mais entre em contato pelo e-mail marketing@vivaedeixeviver.org.br ou pelo telefone 11-3081-6343.

mailto:marketing%40vivaedeixeviver.org.br?subject=Oportunidades%20Viva%202013
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