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Dicas para
voluntários
Como se comportar
no hospital.
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Contar e ler histórias

Fazer e Contar: Dobradura

Quais as diferenças? Confira com
a professora Denise Guilherme.

Conte uma história fazendo uma
dobradura de um Cisne.
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VIVA NA CASA NOVA!
No dia 17 de agosto o Viva completou 15 anos e inauguramos
oficialmente a nova sede. Anote o endereço: Rua Fortunato,
nº 140, Santa Cecília, São Paulo, próximo ao metrô Santa
Cecília.
Quem não teve a oportunidade de conhecer poderá nos
fazer uma visita e aproveitar para participar dos cursos
e oficinas do Centro de Contação de Histórias e Núcleo AYTY.
Fique atento, pois estamos com uma programação
especial em comemoração dos 15 anos. Caso você
não esteja recebendo nossas mensagens, entre em
contato com a área de comunicação pelo email:
comunicacao@vivaedeixeviver.org.br

aconteceu
11º Prêmio marketing Best sustentabilidade 2012
A Associação Viva e Deixe Viver está comemorando a conquista de mais um Prêmio
Marketing Best Sustentabilidade. Desta vez, o case premiado foi o projeto “Tekobé –
Dá licença que eu vou à vida”, que busca promover a melhoria da qualidade de vida
e proporcionar tratamento humanizado para adolescentes.
“Estamos muito felizes com este reconhecimento. Com este projeto, conseguimos lançar luz sobre
um tema que tanto nos desafia: fazer com que jovens, principalmente os portadores de doenças
crônicas e que passam por tratamento hospitalar, possam enfrentar as intensas transformações da
adolescência de forma completamente positiva”, destaca Valdir Cimino, fundador da Associação
Viva e Deixe Viver. Ele lembra os parceiros que possibilitaram a realização da iniciativa: Comitê de
Humanização Emílio Ribas (CHER), Força Jovem do VER – Voluntariado Emílio Ribas e Hebiatria da
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
Jornalista Responsável: Luciana Garbelini (MTB 19375) | Ilustrações: Paulo Zilberman | Design: Cadmo Design | Colaboram nessa Edição: Marília Tresca e Célula de
Marketing | Tiragem: 1.300 exemplares — Associação Viva e Deixe Viver • Presidente: Valdir Cimino | Diretora de Marketing: Cláudia Santoro | Diretor Administrativo:
Roberto Antônio Maccioni | Diretora de Desenvolvimento Humano: Monica Nocito Ferrari e Diva Mastroti.
Parceria Social São Paulo:

Apoio:

Parceria Social Rio de Janeiro:

Parceria Social Marília:
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ENTENDENDO OS DEPARTAMENTOS DE CURSOS
O Viva está reestruturando os departamentos de cursos Centro de Contação de Histórias
e Núcleo AYTY. Ambos oferecem cursos para capacitação de voluntários e também cursos abertos
a toda sociedade. Para diferenciar o que cada área oferece, confira abaixo uma breve descrição de
cada uma:

• NÚCLEO AYTY
Atividades que capacitam as pessoas para utilizarem o conceito de Humanização na prática, nas
mais diversas necessidades e cenários, tendo como principal ferramenta, a Comunicação. Aqui
também são oferecidos cursos in company.
Empresas que tiverem interesse de oferecer nossos cursos para seus colaboradores podem entrar
em contato pelo email: cursos@vivaedeixeviver.org.br ou pelo telefone: (11) 3081-6343.

• CENTRO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
Atividades artísticas que, muito além da capacitação técnica e criativa, provocam a transformação
no modo de enxergar a vida e até de se relacionar. Os cursos são oferecidos na sede do Viva em
São Paulo.

Agenda de Cursos viva e deixe viver setembro e outubro
CENTRO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
• Cursos somente para voluntários do Viva nas áreas de artes (literatura, teatro e contação de história)

13/09 (Quinta)
das 18h45 às 21h45
São Paulo

Oficina: Uma história em cinco versos - Limeriques
Com Viviane Távora

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

20/09 (Quinta)
das 18h45 às 21h45
São Paulo

26/09 (Quarta)
das 18h45 às 21h45
São Paulo

06/10 (Sábado)
das 10h às 16h
São Paulo

27/10 (Sábado)
das 9h às 18h
São Paulo

Oficina: Por que ler e contar histórias?
Com Thetê Rollo
Oficina: Histórias para os Pequenos
Com Fabiana Corrêa Prando
Oficina: Contando histórias e incentivando a leitura
Com Marília Tresca
Oficina: Histórias que façam acordar os adultos e adormecer as crianças
Com Vanessa Meriqui

NÚCLEO AYTY
• Cursos somente para voluntários do Viva nas áreas de humanização e comunicação.

05/09 (Quarta)
das 18h45 às 21h45
São Paulo

24/10 (Quarta)
das 18h45 às 21h45
São Paulo

Oficina: Vivenciando a integralidade do ser humano
Com Alessandra Calor
Oficina: Conversando sobre a eminência da morte na Infância
Com Lucélia Elizabeth Paiva

[+] Acesse www.vivaedeixeviver.org.br e confira mais detalhes dos cursos e currículos dos profissionais.
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DICAS do centro de
contação de histórias
• COMO mE comPORTAR NO HOSPITAL?
Dúvidas de como se comportar podem surgir na cabeça de um voluntário
contador de história na hora de sua atuação no hospital. Confira alguns
cuidados necessários:
• Lavar as mãos e objetos lúdicos antes e após o contato com os pacientes.
• Sempre respeitar o paciente e seus acompanhantes pedindo autorização
para entrar no quarto.
• Deixar o celular desligado durante o trabalho voluntário.
• Lembre-se: nunca invadir o espaço do paciente, questionando sobre
sua enfermidade, seja com ele, acompanhantes ou profissionais.
• Nunca trabalhar quando apresentar quadro viral (gripe, tosse etc.).
• Não tirar fotos e filmar dentro do hospital.
• Não tocar nos pacientes, principalmente se estiverem em isolamento.
• Tratar os casos complexos com naturalidade.
• Ressaltar sempre as qualidades do paciente, como seus olhos, seus
sorrisos etc.
• Evite falar sobre religião com o paciente e seus acompanhantes.
[+] Fonte: www.siteamigo.com

DICAS do Núcleo AYTY
• como manter uma boa imagem
no ambiente de trabalho
Use trajes adequados – As roupas devem estar de acordo com o
código de conduta adotado dentro do ambiente profissional. Perfumes
e maquiagens devem ser discretos.
Modere o tom de sua voz - Ninguém é obrigado a escutar a
sua conversa, pessoalmente ou por telefone, e isso pode atrapalhar a
concentração do colega ao lado.
Não use a internet para fins pessoais - Se quiser entrar em
sites que não tenham a ver com a sua função, use o horário do almoço
ou o fim do expediente. Durante o trabalho, a visita em outras páginas
pode revelar que você está desocupado e, portanto, que é um forte
candidato a ser substituído.
Seja proativo - Se o telefone do colega que está ocupado estiver
tocando e você tiver a possibilidade de atender, faça-o. É bom estar
disponível na medida do possível para atender às necessidades do
outro.
Sorria - A simpatia e o bom humor tornam o ambiente sempre mais leve
e gostoso de trabalhar.
[+] Fonte: www.plox.com.br
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DA TELINHA DO COMPUTADOR
Qual é a diferença entre ler
e contar histórias?
Denise Guilherme, formadora de professores, explica que
ler uma história para os alunos é uma forma de apresentar
a obra conforme sua linguagem original, nas palavras
do autor. Já contar histórias envolve a improvisação,
a interação com a turma e a possibilidade de agregar
outros elementos ao enredo.
[+] Confira o vídeo na Revista Escola: http://goo.gl/bHfdQ

EVENTOS VIVA
Aprenda a fazer um lindo cisne com técnicas de
origami e aproveite para contar uma bela história.

De junho a dezembro:
Fóruns de Humanização 2012.
Participe dos Fóruns e aproveite para
conhecer e compartilhar novas ideias
sobre a humanização da saúde. Este
ano, os encontros terão como tema
“Interdependência entre Educação,
Saúde e Comunicação”.
Confira a programação em:
www.vivahumanizacao.org.br

SIGA O VIVA:

facebook.com/vivaedeixeviver

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.

@vivasp

A produção deste material só foi possível através do Apoio:

Auditoria:
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