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Em RItmo dE ComEmoRAçõES!
O ano de 2012 nos trouxe muitas alegrias. Comemoramos nossos quinze anos em grande 
estilo, com a inauguração de nossa nova sede, que dará mais suporte às atividades do 
Viva. Renovados de esperanças e cheios de energia, nos preparamos para o ano novo. 
Nossa expectativa é continuar contribuindo para transformar este mundo em um lugar 
cada vez melhor para se viver. Entre os planos para a nova sede, queremos torná-la um 
pólo cultural, com a realização de saraus de contação de histórias abertos à comunidade. 
Será nossa contribuição para humanizar esta cidade, assim como fazemos já nos hospitais.  
Que 2013 traga ainda mais alegria e que ela contagie todos os que estiverem ao nosso 
redor. É assim que esta corrente solidária se propaga, é assim que o Viva continuará 
fazendo história. Obrigado por fazer parte dela! Valdir Cimino – Presidente Fundador

NoVoS CAmINHoS do VIVA NA BAHIA
O Viva assinou um contrato de Cooperação Técnica com a UNEB – Universidade do 
Estado da Bahia para a realização de ações com o departamento de Ciências da Vida. 
Por meio deste acordo, a entidade  levará a contação de história e a importância do 
brincar aos docentes e discentes dos cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, 
Nutrição, Assistência Social, Farmácia e Psicologia. Foto: Dr. Atson Fernandes e Valdir Cimino

15 anos • EntrE contos E cançõEs
Cerca 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. 
Tendo como mestre de cerimônias a jornalista Mona Dorf, a programação 
foi aberta com uma apresentação da Camerata de violões infantojuvenil 
do programa Guri do Santa Marcelina Cultura. A contadora de histórias 
Ana Luísa Lacombe também contribuiu com o brilho do evento, que teve 
direção artística de Roberto Lage e roteiro de André Leite, com produção 
da Agência Tudo, e apoio da gráfica Labor Print e Agência Blow.

Voluntários e parceiros comemoram os 15 anos do Viva 

Foto: Luciana Serra
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AgendA de Cursos vivA e deixe viver novembro

24/11 (Sábado) 
das 10h às 17h 
São Paulo

07/11 (Quarta) 
das 19h às 20h30 
São Paulo

OBS.: Devido ao período de férias, no mês de dezembro não serão oferecidos cursos e oficinas.

Oficina: Criação de histórias através de danças e músicas – método 
Feldenkrais 
Com Luciana Beloli e Juliano Vendemiatti

Palestra Especial: Formando leitores dentro de casa. 
Com Ilan Brenman

NÚCLEO AYTY
Cursos abertos a toda sociedade nas áreas de humanização e comunicação.

CENTRO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
• Cursos abertos a toda sociedade nas áreas de artes (literatura, teatro e contação de histórias)

[+] Acesse www.vivaedeixeviver.org.br e confira mais detalhes dos cursos e currículos dos profissionais.

CoNSuLtoRIA CoRPoRAtIVA
O Viva também promove cursos e oficinas para empresas, que podem ser capacitações para funcionários 
ou uma ação de entretenimento em datas sazonais. Conheça e ajude a divulgar o que cada departamento 
do Viva oferece:

CentrO De COntaçãO De HiStóriaS 
Oferece atividades e ações culturais que permitem o 
desenvolvimento e aprimoramento de habilidades lúdicas 
tornando-as estratégicas para a atuação profissional. 
Confira alguns temas:

• Arte de contar histórias como ferramenta para a motivação.
• Técnicas teatrais para desinibição e comunicação em público.
• Integração de equipes e departamentos com atividades 

culturais e jogos lúdicos.
• Aplicação de atividades socioculturais para colaboradores 

atuarem em ações pontuais de Responsabilidade Social.
Foto: Kraft  - Diálogos apreciativos

Foto: Pernambucanas  - Administração do Tempo na Ação do Voluntariado

Foto: Hospital Sabará -  Consultoria Corportiva

núCleO aYtY
Oferece atividades que capacitam profissionais a utilizarem 
o conceito de Humanização em diversas necessidades e cenários, 
tendo como principal ferramenta a Comunicação. Confira alguns 
temas:

• Consultoria em ações de Responsabilidade Social 
e Corporativa.

• Implantação e Manutenção de Voluntariado Corporativo.
• Cursos e capacitações nas áreas de Humanização e 

Responsabilidade Social.
• Pesquisas de clima organizacional.

No final do ano desenvolveremos atividades corporativas especiais. Saiba 
mais em www.vivaedeixeviver.org.br ou entre em contato pelo telefone 
(11) 3081-6343 ou pelo email cursos@vivaedeixeviver.org.br — com Marcela.

TODA A RENDA DAS ATIVIDADES É REVERTIDA PARA OS PROJETOS
DA ASSOCIAçãO VIVA E DEIxE VIVER.
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O Cabeça-de-Chave é um duplo voluntário. Além de atuar como contador 
de histórias, ele também faz a integração entre o hospital, os voluntários 
e a sede do Viva. Possui um papel muito importante para garantir 
o bom relacionamento e a manutenção das atividades da Associação. Por isso, 
é sempre bom reforçarmos as principais tarefas que o cabeça-de-chave realiza.

CONHEçA ALGUMAS DELAS:
• Receber, apresentar e integrar os novos voluntários ao corpo clínico do hospital.
• Promover reuniões bimestrais com os contadores, promovendo a integração e 
trocas de experiências.
• Divulgar informações a todos os contadores do seu grupo.
• Recolher o material oferecido na Sede: lápis de cor, livros etc.
• Manter um quadro de avisos atualizado com informações sobre: palestras, 
eventos, dicas importantes, livros novos, telefones dos contadores e do cabeça-
de-chave, frases de incentivo, aniversariantes do mês.

>> Caso existam dúvidas sobre a função ou como ser um cabeça-de-chave, entre 
em contato pelo email: voluntario@vivaedeixeviver.org.br 

O PaPel DO CaBeça-De-CHaVe

NO ÚLTImO vARAL LITERáRIO DO ANO SELECIONAmOS LIvROS QuE CRIANÇAS E 
ADuLTOS gOSTARIAm DE TER!

• Fábrica de Brinquedos 

Um livro super colorido, com textos curtos, ilustrações e fotos detalhadas do passo 
a passo da construção dos brinquedos.
São 12 brinquedos, inspirados em datas comemorativas, que ensinam a dar um 
destino artístico, divertido e ecológico ao lixo. 

autor: ricardo Girotto. 
editora: Ática

• Kokeshis 

Um sucesso inspirado nas bonecas japonesas, o livro é uma caixa colorida cheia 
de ótimas atrações: um conto japonês, 70 adesivos, um livrinho como manual 
acompanhado de 30 folhas para fazer origami, um caderno para aprender a desenhar 
as Kokeshis e uma bonequinha com alça, para pendurar. 

autor: Corinne Demuynck. 
editora: Salamandra

• Poemas para brincar 

Este clássico da literatura infantil brasileira, que até já virou peça de teatro, é um 
gostoso convite para a criançada mergulhar no mundo da poesia. Considerado 
altamente recomendável para a criança pela Fundação Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil. Vencedor do Prêmio Jabuti de melhor livro infantil e de melhor ilustração 
de livro infantil. 

autor: José Paulo Paes.
editora: Ática
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Apoiadores:

Agência Tudo • BVDA • Centro de Voluntariado São Paulo • Conexão Médica 

• Eii! Comunicação • Garilli • Gnova • GTEC • Laborprint • Leitor Recortes 

• hotel:filmes • Imagem Paulista • Intercode • Minhas Inscrições • Moro 

Müller Mazzonetto • Oficina da Palavra • Open Films • Paulo Zilberman – 

ilustrador • Propaganda & Marketing • RWA - Artes Gráficas • SPO + Pantani 

• Tentáculo Áudio • TV Globo • Up and UP • Walter Rodrigues – Estilista • Y&R.

A produção deste material só foi possível através do Apoio:

Auditoria:

sigA o vivA: facebook.com/vivaedeixeviver @vivasp

a iMPOrtÂnCia DO USO DOS BOttOnS nOS aVentaiS

Voluntário, o avental é o uniforme oficial dos contadores de histórias na hora de sua 
atuação, além de ser uma forma de identificação e proteção. Também não podemos 
esquecer de usar os bottons de nossos parceiros sociais e dos incentivos do governo 
(nas praças que são disponibilizados), pois a ajuda que recebemos é muito importante 
para o desenvolvimento do Viva. Voluntários de São Paulo - Capital devem usar 
os seguintes bottons: Mahle, Pfizer, Ponto de Cultura e Lei de Incentivo à Cultura. 
Aproveitamos para pedir que não sejam mais usados os bottons das empresas Colgate 

e Philips e, caso prefira, você poderá devolvê-los diretamente na sede do Viva. Nas demais regiões, 
pedimos que sigam as orientações do coordenador de cada afiliada e vinculada.

AgENDA DE EvENTOS

Em BrEvE • lançamEnto do documEntário 
“o quE a gEntE Faz, conta” 

Sinopse: O documentário registra momentos,  
vivências e os mais diversos depoimentos em relação 
aos 15 anos de história da Associação Viva e Deixe 
Viver. Em 26 minutos de vídeo é possível conhecer 
o trabalho realizado pelos contadores de histórias. 
O documentário ajudará a fomentar a missão do 
Viva perante a sociedade e a captar recursos para 
a continuidade e melhoria das iniciativas sociais.

01 e 08 de dezembro • 
FórUnS De HUManizaçãO 
Da SaúDe 2012 
SãO PaUlO

Participe dos fóruns e compartilhe 
novas ideias sobre a humanização 
da saúde. Aproveite e dê sua 
opinião participando da pesquisa 
dos fóruns que tem por objetivo 
trazer temas mais relevantes 
para as ações voltadas à área de 
humanização. 

A pesquisa e a programação do 
fórum estão disponíveis no site  
www.vivahumanizacao.org.br

06 a 08/12 • FEira OnG BraSil  
Local: Expo Center Norte • São Paulo

Composto por exposição e congresso 
internacional, ONG Brasil é um evento sem 
fins lucrativos, que tem por objetivo integrar 

os diferentes setores da sociedade, criando um 
ambiente de oportunidades, troca de informação 
e profissionalização.  Este ano o Viva participará 
paralelamente com o Fórum de Humanização da 
Saúde 2012, além de contar com um estande na área 
de exposição. 
Mais informações: www.ongbrasil.com.br


