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O VOLUNTARIADO E A DIGNIDADE HUMANA
O sentido pleno da caridade se traduz no serviço voluntário
A Associação Amigos do HU,
no último dia 6 de agosto/2015,
foi a anfitriã do IX Encontro Estadual dos Voluntários da Saúde de Santa Catarina. O evento
foi realizado no auditório da
reitoria UFSC, com a presença
de voluntários e voluntárias de
várias cidades do nosso estado,
dentre as quais destacamos,
além de Florianópolis: São José,
Navegantes, Joinville, São Bento do Sul, Jaraguá do Sul, Rio
do Sul, Ituporanga, Xanxerê e
Guarujá do Sul. Durante todo
o dia a programação foi intensa, iniciando às 8:30 horas
com o credenciamento e café
de acolhida, seguido da solenidade de abertura. Na sequência, aconteceu o programado
workshop (compartilhamento
de idéias e experiências), onde
alguns grupos expuseram trabalhos relevantes prestados
em suas comunidades. Após o
almoço tivemos um proveitoso momento cultural, seguido
da brilhante palestra proferida pela psicóloga Lorena da
Silva focando o tema: Eu e Tu
no Voluntariado, na Harmonia
das Complexidades. Ao término dos trabalhos ficou definido
que o X Encontro Estadual dos
Voluntários da Saúde de Santa
Catarina será realizado no mês
de agosto de 2016 na cidade de
Jaraguá do Sul, em local e data
a serem divulgados no início
do próximo ano. Precisamente
às 16:30 horas deu-se por encerrado o IX Encontro Estadual dos Voluntários da Saúde do
Estado de Santa Catarina, com
coofebreak e confraternização
entre os participantes.
Pela importância de cada
vez mais termos melhor consciência sobre este tipo de atividade social, trazemos nesta
edição um excelente conteúdo
para reflexão sobre o trabalho
voluntário.

O que é ser voluntário?
“Em recente estudo realizado na Fundação Abrinq pelos
Direitos da Criança, definiu-se
o voluntário como ator social e
agente de transformação, que
presta serviços não remunerados em benefício da comunidade. Doando seu tempo e conhecimentos, realiza um trabalho
gerado pela energia de seu impulso solidário, atendendo tanto às necessidades do próximo
ou aos imperativos de uma causa, como às suas próprias motivações pessoais, sejam estas de
caráter religioso, cultural, filosófico, político ou social. Quando nos referimos ao voluntário
contemporâneo, engajado, participante e consciente, diferenciamos também o seu grau de
comprometimento: ações mais
permanentes, que implicam
em maiores compromissos, requerem um determinado tipo
de voluntário, e podem levá-lo
inclusive a uma profissionalização.
Existem também ações pontuais, esporádicas, que caracterizam outro perfil de voluntário. Ao analisar os motivos
que mobilizam pessoas em direção ao trabalho voluntário,
descobre-se, entre outros, dois
componentes fundamentais: o
de cunho pessoal, a doação de
tempo e esforço como resposta
a uma inquietação interior que
é levada à prática, e o social, a
tomada de consciência dos problemas ao se enfrentar com a
realidade, o que leva à luta por
um ideal ou ao comprometimento com uma causa.
Altruísmo e solidariedade
são valores morais socialmente
constituídos vistos como virtudes do indivíduo. Do ponto de
vista cristão acredita-se que
a prática do bem é a chave de
ouro para uma vida feliz; numa

perspectiva social e política,
pressupõe-se que a prática de
tais valores zelará pela manutenção da ordem social e pelo
progresso do homem. A caridade (forte herança cultural e
religiosa), reforçada pelo ideal,
crenças, sistemas de valores, e
compromisso com determinadas causas são componentes
vitais do engajamento. Não se
deve esquecer, contudo, o potencial transformador que essas atitudes representam para
o crescimento interior do próprio indivíduo.
Como ser um bom voluntário

ponsabilidade. É provável que
na sua cidade, bairro ou comunidade exista uma entidade de
serviço voluntário. Verifique se
a área de atuação está de acordo com a sua intenção de trabalho, e depois da escolha marque
um dia para conhecê-la pessoalmente. Sinta como a entidade
funciona e quais são os critérios
para fazer parte dela. Se não der
certo com a primeira entidade,
não desista, tem muita gente
precisando da sua ajuda. Tente
outra vez. E se tudo der certo,
ótimo! Seja humilde. O fato de
você estar ajudando os outros
não significa que você será paparicado e que seu trabalho não
possa ser criticado”.
www.voluntarios.com

Qualquer pessoa pode ser voluntária, independente do grau
de escolaridade ou idade, o importante é ter boa vontade e res-

Pedro Camacho dos Santos
Diretor de Apoio Social e Espiritual
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Perfil | Pastor Luiz Eduardo Todelo - Capelania Evangélica AAHU
Para ele, fazer parte da Associação Amigos do HU é uma paixão crescente, com várias oportunidades de aprendizado
Luiz Eduardo Toledo, 53
anos, casado, é pastor há aproximadamente 29 anos, trabalhando nos estados do Paraná, Rio
Grande do Sul e Santa Catarina.
Ao longo destes anos, ele desenvolveu atividades pastorais
ligadas a igreja, foi professor do
seminário, voluntário em casas
de recuperação de dependentes
químicos, fez apoio espiritual
a pais sociais no orfanato Lar
Colmeia, tornou-se membro da
AAHU e representante dos participantes de pesquisa junto ao
Comitê de Ética e Pesquisa em
Seres Humanos da UFSC.
Foi convidado pela Professora Maria de Lourdes para participar das reuniões de pastores
da AAHU. Então, iniciou as visitas junto aos pacientes, onde
tem tido plena alegria e encarado esta atividade como um ministério religioso, específico e
singular. Atua auxiliando na capacitação de novos voluntários
e na capacitação continuada dos
associados da AAHU, parecerista e representante dos participantes de pesquisa no CEPSH-UFSC e, sobre tudo, agente de
visita hospitalar.
Para ele, fazer parte da Associação Amigos do HU tem sido
uma oportunidade de aprendizado acadêmico, convivência
com grupos religiosos diversificados e grupos com atividades
múltiplas. “É uma paixão crescente que tem extrapolado e
enxergado além das diferenças,
adversidades, lutas, trabalhos
e dos anos com uma covivência
madura e apoiadora”, comenta.
Ele menciona que o voluntariado é vivenciar o amor de Jesus
Cristo de forma simples, altruísta, humilde, desprovido de segundas intenções, sejam elas de
ordem pessoal, institucional ou
financeira. “Todas as pessoas em
alguma fase da vida deveriam
exercer o trabalho voluntário, é
algo que nos dignifica, nos humaniza e nos faz enxergar além
de nós mesmos, nos faz melhores cristãos”, termina.

Doe sangue

Doe livros/roupas

Seja voluntário

Doe dinheiro

Divulgue
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TRABALHO VOLUNTÁRIO: UM ATO DE EXERCITAR A CIDADANIA
Reproduzimos abaixo as
palavras da professora Raquel,
por ocasião do IX Encontro Estadual de Voluntários da Saúde
de SC.
O que significa o trabalho
voluntário?

Segundo definição das Nações Unidas, “o voluntário é o
jovem ou o adulto que, devido
a seu interesse pessoal e ao seu
espírito cívico, dedica parte do
seu tempo, sem remuneração
alguma, a diversas formas de
atividades, organizadas ou não,
de bem estar social, ou outros
campos...”.
O voluntário doa o seu trabalho, suas potencialidades e
talentos em prol de uma realização pessoal. É um trabalho
desafiador exercido com prazer, garra, que fascina e dá um
sentimento de plenitude para
quem o executa.
Compartilhar o conhecimento, ideias e informações
através dos trabalhos sociais
mostra que não existem fronteiras. Com certeza o trabalho
voluntário ajuda a fazer a diferença na vida de muita gente.
A doação de horas de vida, em
favor do próximo ou da comunidade, é fundamental na construção de uma sociedade mais
solidária.
Lendo um texto de Tatiana
Lucas chamado “Reflexões sobre o papel e a importância do
voluntariado”achei
algumas
respostas para minha segunda
pergunta:
O que move as pessoas a
serem voluntárias?

Segundo as reflexões feitas
pela autora, o que move as pes-

soas a ser um voluntário é a solidariedade.
No entanto, aponta que são
muitas as razões que levam à
solidariedade humana. A vontade de ajudar a resolver os
problemas e as desigualdades
sociais; a necessidade de se
sentir útil e valorizado; o desejo de fazer algo diferente no
dia-a-dia; o desejo de retribuirpor alguma ajuda recebida e
aqueles que por sentimentos
de caridade e ajuda ao próximo, valores tão presentes em
diversas credos, exercitam sua
religiosidade.

Gera uma rede de ações positivas que se difundem de forma pulverizada e contagiante.
Muitas ações são traduzidas em
números e concretamente contabilizadas. Porem as ações relacionadas ao suporte emocional não podem ser mensuradas
uma vez que, os sentimentos
que geram com um olhar, um
sorriso, uma escuta,um afago,
não são medidos. Entretanto,
sabemos que contribuem de
forma determinante na recuperação dos pacientes e transformam a sociedade. O serviço
voluntário pode contribuir em
várias dimensões:
No exercício da cidadania e
da participação social dos indivíduos – Quando os atores
sociais fazem a sua parte nessa
construção, eles assumem sua
responsabilidade na sociedade;
Na democracia – Na medida
em que as pessoas participam,
o exercício da democracia se
faz presente também nos deveres;

Na conscientização da realidade social – Conviver lado a
lado com os problemas sociais
do ambiente em que vivemos,
torna-nos mais sensíveis e críticos;
Na sensibilização das pessoas para a maneira de tratar
o outro – A partir desse tipo
de mudança, os indivíduos tornam-se muitas vezes mais tolerantes, pacientes;
No estímulo da solidariedade – Comportamento gera
comportamento: cada vez que
estamos praticando, estamos
nos preenchendo deste sentimento;
Na conquista de outra pessoa para ser voluntário – Quando algo nos faz bem, sentimos
a necessidade de “contagiar” os
outros para que também possam ter a mesma sensação;
Na descoberta de outros talentos em si e nos outros – Ao
se tornarem voluntários, muitos descobrem que gostam de
falar em público, que são criativos, que possuem liderança,
poder de persuasão, habilidade para lidar com pessoas, etc.
Encontra a realização pessoal e, muitas vezes, profissio-

so amor pela causa. Assim, o
Brechó nasceu e cresceu muito.
Com nossa nova sede, mudamos
para uma sala maior, e hoje temos uma equipe de 32 senhoras
voluntárias. Somos realizadas
e alegres, pois também colaboramos para que muitas pessoas
comprem roupas com menor
custo.
Temos muito cuidado em reciclar o que ganhamos e colocar
o melhor para vender. Preocupamo-nos em que seja um local
agradável, com limpeza e sorrisos. O Brechó está muito bem
montado e organizado, para me-

lhor servir as pessoas que
chegam em nossa AAHU.
A dedicação e o empenho
de toda a equipe para fazer
o melhor neste trabalho
dá sentido a toda missão
abraçada por todos os voluntários que tiram seu
tempo para fazer o bem
sem olhar a quem. Este
trabalho estreita laços que
vão além do voluntariado,
formando uma grande família com verdadeiros amigos.
Venha conferir essa experiência de perto. Com certeza
você vai chegar a conclusão que

E quais os benefícios que
gera ser um voluntário? Depende…

nal;
No resgate e exercício de
valores humanos, como compaixão, solidariedade e fraternidade – Esses valores estão
em nossa essência; cada vez
que agimos de acordo com ela,
essa atitude é capaz de nos fazer bem;
No comprometimento com
os problemas da sociedade –
Quando assumimos um compromisso com a nossa realidade, tornamo-nos responsáveis
por ela;
No papel ativo pela mudança da realidade – Assumindo
deveres e papéis, as pessoas
passam a cobrar, de maneira
mais consciente, a melhoria das
condições de vida e bem-estar
social;
Na construção de uma sociedade mais justa e, humana, menos desigual, ou seja, melhor!
O impacto das ações voluntárias é ilimitado e de relevância imensurável. São pessoas
especiaisfazendo um mundo
melhor!
Profa. Drª Raquel Kuerten de Salles
Diretoria de Apoio Assistencial e
Diagnóstico Complementar/HU/UFSC

Brechó da Associação Amigos do HU: dedicação, trabalho e amor
Queremos manifestar nossos sentimentos de alegria e
realização pelo sucesso que é o
nosso brechó. Desde que iniciou
a AAHU, pensamos em montar
um brechó com roupas doadas,
que nos daria meios financeiros para ajudar o Hospital Universitário. Começamos em um
pequeno espaço no prédio do
Centro de Convivência da UFSC,
cedido pelo reitor Dr. Rodolfo,
na época.
Assim, aos poucos, foi crescendo. Formamos uma equipe
de trabalho, juntamos nossas
forças, disponibilidade e nos-

recebemos muito mais do que
doamos!

Coordenação do Brechó
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Palavra da Presidente
Amigos e amigas do HU!
Estivemos nesses últimos meses – de maio a agosto – envolvidos com muitas providências
em assuntos pertinentes a nossa
AAHU.
No mês de maio, recebemos
a doação da Receita Federal do
Brasil, que demandou o início de
intensos trabalhos de organização
da mercadoria, com vistas a venda, já que a renda será destinada
à reforma da Unidade de Tratamento Dialítico – Hemodiálise
do HU, que necessita de urgentes
mudanças naquele espaço físico,
para melhor atender aos nossos
pacientes e também pacientes externos, que aqui vem regularmente para o seu tratamento.
Nos meses de junho e julho,
a Diretoria da AAHU esteve à
frente da preparação do IX ENCONTRO ESTADUAL DE VOLUNTÁRIOS/AS DA SAÚDE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA, realizado em 6 de agosto, no qual tivemos a participação
de cerca de 200 pessoas, vindas
de diversos recantos do nosso estado. O encontro realizou-se no

Auditório da Reitoria da UFSC, e
como ponto alto do encontro, organizamos uma troca de experiências entre os grupos participantes,
momento de se encantar com tudo
aquilo que os grupos fazem – as
vezes com tão pouco – para levar
carinho, conforto e muitas vezes,
proporcionar o atendimento que,
sem a ajuda do voluntariado que
apoia os hospitais de pequeno
porte, não seria possível, como é
o caso do Hospital Municipal de
Guarujá do Sul, no extremo oeste
de SC, na cidade de mesmo nome.
Logo no início do mês, nosso
bazar beneficente em prol do HU,
movimentará muitos voluntários
no intuito de bem fazer a nossa
função de angariar recursos para
aplicar em benefício dos pacientes/acompanhantes, bem como
proporcionar melhores condições
de atendimento ao HU/UFSC. No
dia 11 de setembro completaremos 14 anos de AAHU.
Como disse São Francisco
de Assis: “Irmãos, comecemos,
pois até agora pouco ou nada
fizemos! ”

Maio a Agosto de 2015

Homenagem para o Dias dos Pais
No mês de agosto, os voluntários da Capelania Evangélica entregaram lembranças aos
pacientes que são pais e estavam no Hospital Universitário.
“Fomos agraciadas pelo nosso
grande Pai, o Deus todo podero-

so, por podermos juntas, como
voluntárias, alegrar o coração
dos enfermos com um simples
gesto de amor, distribuindo presentes doados pela AAHU.” - Débora e Mafalda - voluntárias da
Capelana Evangélica.

Ana Maria Dutra
Diretora Presidente da AAHU

Festa de São João/2015 na Unidade de Internação Pediátrica do HU/UFSC
Na tarde do dia 24/06
ocorreu a tradicional festa
junina na Pediatria do Hospital Universitário, com muitas
guloseimas, música, pescaria
e prêmios para as crianças. A
festa foi organizada pelas voluntárias Dorotéa Brandão,
Ilori Flach e Maria Lucia, que
fazem voluntariado na Unidade Pediátrica.
Curiosidade

O Dia de São João é comemorado em 24 de Junho por
ser a data atribuída ao seu
nascimento. São João é considerado o santo mais próximo
de Cristo, pois além de ser seu
parente de sangue, Jesus foi
batizado por João.
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