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BRASIL

Agenda de Cursos Viva pelo Brasil Varal Literário
Veja as novidades dos
cursos oferecidos pelo
Viva.

Viva realiza curso de extensão
sobre Humanização da Saúde 
na Bahia

Confira as dicas de 
livros desse mês, entre 
elas, Orelha de Limão!
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VoLunTáRIoS Do ESTADo DE São PAuLo,  
sua participação nos encontros do ensino continuado 
2013 é extremamente importante! 

o Jogo eu conto é aprovado pelo PRoAC

Em 2013 faremos uma grande revisão dos conceitos de Missão, Visão e Valores do Viva. Como somos uma 
associação, estas novas disposições precisam ser produzidas por todos. Escolha o mínimo de quatro encontros 
para colaborar com esta importante mudança, que definirá a visão que orientará os próximos quinze anos do 
Viva.Confira a programação: www.vivaedeixeviver.org.br/programacao-do-Ensino-Continuado-2013

O Jogo Eu Conto! agora é aprovado pelo Programa de Ação Cultural 
(ProAC), mecanismo de incentivo fiscal do estado de São Paulo.  
Com isto, no ProAC-ICMS, a Pessoa Jurídica que não tenha débito com 
a Receita Federal ou crédito/débito com a Secretaria da Fazenda do Estado 
de São Paulo poderá utilizar até 3% (três por cento) do imposto estadual (ICMS) a pagar,  dependendo 
do volume anual da carga tributária, para incentivo cultural.

Obrigado pelo apoio de sempre. 
Valdir Cimino • Presidente fundador

O Jogo Eu Conto! é uma proposta participativa para estimular crianças e adolescentes a criar e contar 
histórias. É 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. 
Também é utilizado em dinâmicas com públicos adultos, para estimular a criatividade, desinibição, 
articulação etc. Para saber mais sobre esse projeto ou conhecer outras iniciativas do Viva, entre em 
contato pelo email marketing@vivaedeixeviver.org.br ou pelo telefone 11-3081-6343.



pag. 2

n. 36 • Ano 7 • Março/Abril de 2013

AgendA de Cursos vivA e deixe viver • mArço e Abril

09/03 
das 10h às 17h 
São Paulo

Oficina: Criando histórias criativas e inesquecíveis  
Com Sueli Pecci Passerini

14/03 
das 18h45 às 21h45  
São Paulo

Oficina: Poesia e Histórias para as crianças 
Com Marília Tresca 

23/03 
das 10h às 17h 
São Paulo

Oficina: Técnicas Teatrais para Comunicação em Público  
Com Alexia Mauro

13/04 
das 14h às 20h 
São Paulo

Oficina: Risoterapia  
Com Ramon Lemos

16/04 
das 18h45 às 21h45  
São Paulo

Oficina: Voz como Instrumento para a História 
Com Alexia Mauro

20/04 
das 10h às 17h 
São Paulo

Oficina: Incentivo à leitura através de Monteiro Lobato 
Com Vanessa Meriqui 

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

dOmiNguEirA dE hisTóriAs

CENTrO dE CONTAÇÃO dE hisTóriAs
• Cursos abertos a toda sociedade nas áreas de artes (literatura, teatro e contação de histórias)

Desde novembro do ano passado o Viva está oferecendo uma oficina especial, voltada para crianças, no último 
domingo do mês.  As sessões acontecem das 10h30 às 12h e são gratuitas. Confira a programação no site. 

19/03 
das 18h45 às 21h45 
São Paulo

Curso: Voluntariado, a Educação da Vontade  
Com Valdir Cimino

04/04 
das 18h45 às 21h45 
São Paulo

Curso: Mídia e Responsabilidade Social 
Com Valdir Cimino

informações sobre os cursos
Acesse www.vivaedeixeviver.org.br para saber mais sobre seu curso 
de interesse, conferir os currículos dos profissionais e mais detalhes.
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vivA Pelo brAsil • bAhiA
viva realiza curso de extensão sobre gestão e comunicação 
na Humanização da saúde

parceria com a revista marKeting

Em janeiro, Valdir Cimino, presidente do Viva, ministrou curso de extensão em Humanização da Saúde por meio da contação de histórias, 
no auditório do Departamento de Ciências da Vida (DCV), do Campus I, da UNEB, em Salvador. Cerca de 150 pessoas, entre estudantes 
da universidade, voluntários da associação e agentes da saúde foram capacitadas. A iniciativa visa aprimorar o conhecimento e a 
formação dos alunos sobre os fundamentos da comunicação e da contação de histórias e sua aplicabilidade no processo da humanização 
da saúde. O curso compreendeu os seguintes módulos: 

A revista Marketing é uma parceira do Viva, que contribui na divulgação de novidades 
e noticias da Associação. O presidente do Viva, Valdir Cimino, colabora bimestralmente 
com a revista, assinando uma coluna na seção Sustentabilidade Social. Na edição de 
janeiro/fevereiro de 2013 o tema foi: “Inovar: política social e desenvolvimento na 
educação e saúde”.

Confira a coluna acessando:
http://www.vivaedeixeviver.org.br/Confira-coluna-de-Valdir-Cimino-na-Revista-
Marketing

  | janeiro / fevereiro  2013  |  8382 | janeiro / fevereiro  2013|  

A  pobreza educacional e as desigualdades 
sociais, principalmente as regionais, onde 
o fluxo de renda mal distribuído infere no 

crescimento da violência nas ruas, no trabalho, na 
família, ou seja, no dia a dia do cidadão brasileiro, 
reafirma a barbárie da descriminação de gênero, 
raça, idade e, junto com a falta do exercitar e 
valorizar a vida humana, nos faz acreditar que 
estamos muito longe da luz no final do túnel.
A baixa qualidade dos serviços públicos só vem 

reafirmar a ignorância do povo que ainda acredita 
nos discursos de políticos que garantem que 
todo serviço gerado pelo governo é de “graça”; 
aliás, esta frase foi bem utilizada nas campanhas 
comunicacionais da última eleição.
A educação é o pilar para todos os problemas de 
nossa sociedade, o aprendizado contínuo tanto 
de nossas crianças como dos educadores fará a 
diferença para as gerações que estão por vir.
A tecnologia da comunicação através da 
globalização e das redes sociais acredito ser o 
grande fator de inovação para cobrar de nossos 
políticos as promessas que o fizeram estar no posto 
e cargo que estão. Precisamos aprender a cobrar 

os resultados efetivos na educação, no ambiente e 
principalmente na saúde.  
Reconhecer a escassez de recursos na saúde é o 
primeiro passo que qualquer politico deveria dar 
antes de promover em suas campanhas que a 
saúde é “de graça”. 
O sistema de saúde é complexo e a única solução 
possível é o fomento de políticas públicas 
fundamentadas na prevenção, diagnóstico, 
aderência na terapia e reabilitação. Se todo 

cidadão que produz saúde investisse na 
prevenção, unindo o paradoxo educação 
e saúde, seria um alívio no sofrimento, 
na redução da fila, no acolhimento 
e principalmente na valorização dos 
profissionais da saúde. 
Mais do que nunca precisamos fazer valer 
os dispositivos constitucionais da Carta 
de 1988, um desafio permanente para 
todos os sujeitos que produzem saúde e 
educação.
Existe muito avanço, mas ainda não 
é possível vislumbrar a transparência 
devido às mazelas sociais e econômicas 
que destroem o cotidiano de nosso Brasil. 
Sem ordem não há progresso, e o 
progresso sofre um grande embate 

que envolve orientações ideológicas e teorias 
metodológicas, ou seja, o que um politico constrói, 
vem o outro e destrói. A falta de continuidade em 
projetos de sucesso deixa a desejar e frustram 
uma nação e aumenta o custo-Brasil, gerando 
consequências incertas sobre as possibilidades de 
desenvolvimento social sustentável.
Inovar é olhar para o próprio umbigo e fazer a 
diferença acompanhando sistematicamente o 
desenrolar das politicas sociais e seus processos 
e resultados.
Todo ano fazemos mil promessas. Coloque na sua 
agenda em 2013 uma educação e saúde melhor 
para todos. 

Inovar: política social e  
desenvolvimento na  

educação e saúde

Indicadores

sustentabilidade
social

Valdir
Cimino
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Valdir Cimino

Presidente da associação ViVa e 
deixe ViVer, educador na FacoM/
FaaP  e diretor da ciMino eVentos 

Conheça nossos cursos e oficinas
 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 – 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.

Conexões On Line Saiba mais...
Viva traz indicadores que comprovam sua 
credibilidade
 Pesquisa destaca perfil dos voluntários da 

Associação Viva e Deixe Viver
Em 15 anos de atuação, o Viva conquistou 
reconhecimento pelo profissionalismo de seus 
voluntários. E isto não é apenas uma impressão que 
se tem ao conhecer de perto o trabalho realizado 
pelos Contadores de História, em mais de 70 
hospitais brasileiros. Uma nova pesquisa, realizada 
pela Qualibest, levantou o perfil do grupo de 
voluntários onde o Viva atua, revelando de onde vem 
este profissionalismo, reforçando as qualidades que 
distinguem os Contadores de Histórias em atuação 
nos hospitais brasileiros: compromisso com a causa 
e excelente nível intelectual e financeiro.

 Iniciativa da Instituição avalia a participação 
dos pais e dos professores no incentivo à leitura 
e mostra a importância da contação de histórias
Criança gosta de ouvir histórias. Mas, quem 
se dedica à contação? Quais sentimentos são 
despertados nos pequenos ouvintes? Para buscar as 
respostas, a Associação Viva e Deixe Viver realizou 
uma pesquisa quantitativa com alunos e educadores 
em São Paulo, e obteve resultados consistentes 
que apresentam a contribuição do ato de contar e 
ouvir histórias para estimular a leitura, desenvolver o 
pensamento critico e moldar a cidadania. 
Tendo como base o jogo Eu Conto, para 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.

Programa Humanização em Saúde – Programa 
realizado pelo Viva em parceria com o Canal Conexão 
Médica, chega ao seu sétimo ano de existência com 
muitas novidades e programação inédita. O projeto, no 
ar desde 2005, além de contar com programação inédita, 
gerada no estúdio do canal Conexão Médica em São Paulo 
e transmitida para toda a rede de seus assinantes, fica 
agora também disponível online para acesso a qualquer 
momento.Com a proposta de abordar assuntos relevantes 
sobre a humanização na prática médica, o conteúdo dos 
programas é definido a partir de temas levantados por 
profissionais da saúde, estudantes e formadores de opinião 
no Fórum de Humanização da Saúde em Ação. Outro 
objetivo do programa 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.

Projeto Tekobé – Também estão disponíveis no site do 
canal Conexão Médica as vídeoaulas do Projeto Tekobé, 
outra iniciativa que tem por objetivo promover a melhoria da 
qualidade de vida e do tratamento de pacientes da saúde 
com a atualização e ensino.  Durante um ano, os jovens em 
tratamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas foram 
alvo de atividades comuns, profissionalizantes e culturais. 
Estas ações visaram compartilhar o conhecimento, seja 
para a saúde, prevenção, cultura e esporte, seja para o 
desenvolvimento escolar e profissional, criando uma rede 
de confiança entre esses jovens, fazendo com que tivessem 
uma perspectiva futura concreta e possibilidade de sonhar. 
O projeto, que também contempla um fórum, resultou 
em 12 programas/cursos de 60 minutos cada, divididos 
em temas provenientes de debates entre os jovens em 
tratamento médico. 
Saiba mais sobre essas iniciativas no site www.vivaedeixeviver.org.br

www.valdircimino.com.brvaldir.

valdir.cimino@uol.com.br

Foto: divulgação

• O que é humanização na saúde? Afinal, já não somos todos humanos? 
• Podemos ser humanos sozinhos? Melhor bem acompanhado!
• A humanização é contagiosa? Se não é, deveria ser. 

A coordenadora do curso de Fisioterapia, prof. Dra. Fernanda Camelier, e os professores Jorge Beck e prof. Dra. Helena Fraga Maia, 
que também é tutora do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET), da UNEB, acompanharam a execução do curso.
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Apoiadores:

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

Eii! Comunicação • Galeria Pilar • Garilli • Gnova • GTEC • Jornal Open 

Laborprint • Leitor Recortes • hotel:filmes • Imagem Paulista • Intercode 

Minhas Inscrições • Moro Müller Mazzonetto • Oficina da Palavra • Open Films 

Papirus • 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:

o alvo 

Numa cidadezinha da Polônia do século XIX, há um velho professor que ajuda as pessoas contando 
histórias. O que mais intrigava a todos é que ele sempre encontrava a história certa, para a pessoa certa, 
no momento certo. 

ficHa técnica: 
Autor: llan Brenman, Renato Moriconi 
Editora: Ática

orelHa de limão

Era uma vez uma pequena ovelha, igual a todas as outras. Só uma coisinha nela era diferente: uma 
de suas orelhas era amarelo-limão. Em "Orelha de Limão", a autora fala das diferenças: muitas vezes 
pequenos detalhes que nos fazem sofrer e geram grandes transtornos.

ficHa técnica: 
Autor: Katja Reider 
Editora: Brinque Book

uma princesa nada boba 

“Por que eu não podia ser igual a uma princesa?”, é a pergunta da protagonista deste livro e de muitas 
meninas reais que aparentemente não se encaixam nos padrões de beleza que veem na televisão e nos 
livros: cachos dourados, rosto fino, pele clara... Explorando elementos poucos conhecidos da cultura 
africana, Luiz Antônio fala de busca da identidade. Para princesas de todas as etnias.

ficHa técnica: 
Autor: Luiz Antônio, Biel Carpenter 
Editora: Cosac Naify

siga o viva: facebook.com/vivaedeixeviver @vivasp

agenda de eventos

VI WoRkSHoP 
“A DESCoBERTA Do BRInCAR E ConTAR 
HISTóRIAS nA SAúDE MEnTAL”. 
Nos dias 24 e 25 de maio acontece a sexta edição do evento, 
que tem por objetivo incentivar a prática de atividades 
lúdicas no tratamento de pacientes com transtornos mentais. 
Acompanhe as novidades pelo site do Viva.                   


