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Consultoria Corporativa

Projetos Aprovados
Confira a lista de projetos
aprovados por lei de incentivo
para 2013

Fundação Hospital
Infantil Sabará
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Mude uma
História Hoje
Como uma doação pode
mudar muitas histórias.
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FELIZ ANO NOVO!
É sempre repletos de esperanças que aguardamos a chegada do Ano
Novo. Se 2012 nos trouxe motivos de sobra para comemorar – a nossa
chegada aos quinze anos, a mudança para uma nova sede e outros tantos
acontecimentos -, 2013 nos traz a responsabilidade de sermos ainda melhores,
com capacidade de servir com mais aﬁnco o nosso público.Neste sentido,
uma importante decisão foi tomada. Em 2013 São Paulo, diferentemente Formatura novos voluntários SP – 2012
das outras praças em que o Viva atua, não terá um novo processo seletivo
e todos os esforços estarão focados na reeducação dos voluntários. Com
isto, queremos voltar nossa atenção às necessidades de cada grupo, em
todas as regiões em que atuamos. A motivação – que diferencia a atuação
dos Contadores de História em todo o Brasil – deve ser constantemente
renovada, tanto para a satisfação pessoal de cada voluntário, como para
benefício do público atendido. Contamos com empenho de cada um para
que o Viva possa atravessar mais um ano colhendo frutos de uma atuação Formatura novos voluntários RJ - 2012
dedicada, focada na construção de uma sociedade cada vez mais humana.
A equipe Viva deseja a todos um feliz 2013!

ASSISTA AOS PROGRAMAS DE HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE
E PROJETO TEKOBÉ
Os programas são uma iniciativa da Associação Viva e Deixe Viver em
parceria com o Canal Conexão Médica. São vídeos aulas online, que têm
a proposta de abordar assuntos relevantes sobre a Humanização na
prática médica. Os programas do projeto Tekobé são voltados para a
Medicina focada em adolescentes.
O objetivo dos programas é promover a melhoria da qualidade de
vida e do tratamento de pacientes através da troca de experiências de
proﬁssionais de saúde de todo o Brasil. Todos estão disponíveis no canal
conexão médica (www.conexaomedica.com.br).
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AGENDA DE CURSOS VIVA E DEIXE VIVER FEVEREIRO
OBS.: Devido ao período de férias, no mês de janeiro não haverá cursos e oficinas.

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

23/02
das 10h às 17h
São Paulo

Oﬁcina: O Livro Na Arte De Contar Histórias
Com Carlos Sereno

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

28/02
das 18h45 às 21h45
São Paulo

Curso: Comunicação Organizacional na Saúde
Com Valdir Cimino

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

CONHEÇA OS PROJETOS DO VIVA
APROVADOS NA LEI ROUANET
PARA 2013
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.
Será produzida uma sacola para cada hospital onde a Associação atua pelo país e cada uma irá
conter 20 livros infantojuvenis diferentes.
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.
Para saber mais sobre esse projetos entre em contato pelo email marketing@vivaedeixeviver.org.br
ou pelo telefone 11-3081-6343
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VIVA TRAZ INDICADORES QUE COMPROVAM
SUA CREDIBILIDADE
O Viva sempre buscou realizar pesquisas para demonstrar os benefícios que traz a toda sociedade. Agora,
mais duas delas comprovam a força positiva exercida pela entidade.
PESQUISA PERFIL DO VOLUNTÁRIO
Além de destacar o perﬁl dos voluntários do Viva, mostra a valoração da atuação voluntária.
Desta forma, se o trabalho realizado pelo voluntário Contador de Histórias do Viva tivesse
que entrar no ﬂuxo de caixa do ano de alguma empresa, este valor seria de R$ 5.441.969,69.
O valor que caberia ao Viva seria de R$ 3.457.170,08. “É latente a necessidade de valorar o trabalho deste
grupo de pessoas e entender que o voluntário é um importante representante da causa de qualquer entidade.
Mas é preciso descobrir o que o encanta e o que o atrai na causa que defende”, aﬁrma o fundador da
entidade, Valdir Cimino. E o Viva vem se destacando nesta tarefa, entre as entidades do Terceiro Setor.
PESQUISA JOGO EU CONTO – INCENTIVO À LEITURA
Esta pesquisa mostra a importância da contação de histórias para crianças
e avalia a participação dos pais e dos professores na promoção da leitura.
Tendo como base o jogo Eu Conto, um projeto do Viva para o incentivo
à leitura, os pesquisadores ouviram 323 alunos do Ensino Fundamental
de escolas públicas municipais e estaduais e 389 educadores, no período
de maio a novembro de 2011. As respostas foram recebidas e analisadas
pela Ideaﬁx Estudos Institucionais, um instituto voltado para consultoria e
estudos corporativos. A iniciativa recebeu apoio do Ponto de Cultura, do
Ministério da Cultura (MinC) e da Rede Globo de Televisão.
CONFIRA AS PESQUISAS NA INTEGRA NO SITE WWW.VIVAEDEIXEVIVER.ORG.BR

CONSULTORIA COORPORATIVA - FUNDAÇÃO HOSPITAL
INFANTIL SABARÁ
O Viva prestou consultoria à Fundação Hospital Infantil Sabará através do departamento de cursos Núcleo
AYTY, em seu Programa de Seleção e Treinamento do Voluntariado da Fundação. O processo foi desenvolvido
em parceria com a diretora do Voluntariado, Profa. Dra. Sandra Mutarelli Setubal. Reconhecida pelo trabalho
de seus voluntários Contadores de História para crianças e adolescentes hospitalizados, a Associação tem se
destacado também pelo desenvolvimento de atividades na área de treinamento e capacitação de voluntários
no campo da Saúde.
Em sua trajetória, a entidade acumula experiência em ações relacionadas a Responsabilidade Social,
Humanização de Ambientes Corporativos e Gestão de Pessoas. O Núcleo AYTY tem o objetivo de oferecer
e compartilhar este conhecimento.
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Os Contadores de Histórias
da Associação Viva e Deixe
Viver ajudam...
...a mudar essa realidade através da leitura e de brincadeiras, levando
alegria e conforto aos pequenos pacientes e seus familiares.

MUDE
uma história AJUDE
Faça uma doação e

hoje...

Você também pode
ser um personagem dessa história
e ajudar fazendo uma doação de:

a construir muitos
finais felizes!

R$10 R$20 R$50

Quando
uma criança
adoece...

Banco Santander • Ag: 3411 C/C: 1300 0347-5
Acesse:

www.vivaedeixeviver.org.br

…e precisa ser hospitalizada,
fica afastada da escola,
dos familiares e dos amigos.

e saiba mais ou ligue (11) 3081-6343

AGENDA DE EVENTOS
PARCEIRO CULTURAL:

DOCUMENTÁRIO “O QUE A
GENTE FAZ, CONTA”
Com lançamento previsto para
abril de 2013, o documentário
conta parte da história do Viva,
que há mais de 15 anos vem
levando a contação de histórias
e a alegria para crianças
hospitalizadas, além de promover
a Humanização da Saúde.
Conﬁra o trailer do documentário,
acessando o link:
http://goo.gl/2x2ZK
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Papirus • Paulo Zilberman – ilustrador • Propaganda & Marketing • RWA - Artes
Gráficas • SPO + Pantani • Tentáculo Áudio • TV Globo • Up and UP • Walter
Rodrigues – Estilista • Y&R.
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ERRATA
Na edição de novembro
e dezembro 2012 do
Historiar, no texto
“Novos caminhos Viva
na Bahia”, o Viva
esclarece que o acordo
de cooperação técnica
assinado com a UNEB
abrangerá os
cursos de Medicina,
Enfermagem,
Fisioterapia, Nutrição,
Farmácia e Fonaudiologia.

@vivasp
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