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“Viver” no Lago Sul, um jeito
especial de cuidar de sua família!
A empresa VIVER, especializada em serviços de enfermagem e cuidados especiais, localizada no Lago
Sul (SHIS EQL 6/8, em frente ao
Gilberto Salomão, no estacionamento da paróquia Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro), conta com
um grande número de profissionais
cadastrados, disponíveis e preparados, técnica e humanamente falando, para oferecer em Brasília um
acompanhamento profissional digno
e qualificado às pessoas, de qualquer
idade, sejam crianças, jovens ou idosos, desde que demandem mais atenção e cuidados contínuos.
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Seleção e
acompanhamento
de profissionais,
além dos aspectos
técnicos, a vocação
e o amor como
maior diferencial

A Viver não pretende
ocupar seu espaço, mas
dar espaço para sua rotina
e tranquilidade ao cuidar
de quem você ama

Como o próprio nome já revela, a maior motivação da VIVER
é oferecer melhores condições de
vida aos seus clientes, entendendo
que isso significa ir muito além da
sobrevivência, pois os seus profissionais (cuidadores, técnicos de enfermagem e enfermeiros) são rigorosamente selecionados e supervisionados na rotina do seu trabalho; além
dos aspectos técnicos, ênfase para
a vocação e o amor como maior
diferencial nos critérios de seleção.
Se por um lado desejamos a longevidade da vida, por outro, esperaViver Cuidadores

mos que essa seja vivida de forma
cada vez mais adaptada ao tempo
e ao desenvolvimento da sociedade como um todo. Assim, quanto
maior é a expectativa de vida, o que
já é um dado estatístico no nosso
país e nesta capital, maior é a necessidade de serviços aprimorados no
atendimento humano.
O fato é que os idosos, por exemplo, e todos os nossos mais amados,
merecem ser bem acompanhados e
assistidos enquanto ainda estão lutando no mundo, ainda acumulando as suas experiências e continuando as suas histórias de vida dia pós
dia. Por isso a VIVER, como prestadora de serviços, quer, inclusive,
tomar a iniciativa e se antecipar às
nossas preocupações, buscando os
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profissionais mais adequados e preparados no mercado, para “darem a
mão” que eles precisam para uma
vida melhor, a carência chega a um
ponto tão grave, antes mesmo de se
instalar a depressão senil, do idoso
precisar, tão-somente, estar sentado
ao lado de alguém, de estar junto,
tendo um ouvido disponível ou uma
mão que cuida, conforta e aquece.

Viver, tão perto de você
O mais importante é que esses
serviços estão cada vez mais próximos e ao alcance dos seus clientes e,
nesse caso, não apenas dos que são
moradores do Lago Sul, já que o
acesso ao escritório da VIVER é fácil e que o primeiro contato também
www.facebook.com/
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www.instagram.com/
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pode ser feito simplesmente
por telefone, para solicitar
uma visita gratuita em casa,
onde o profissional responsável poderá fazer uma
avaliação mais detalhada
da necessidade e do perfil,
tanto do cliente como da
família, permitindo a escolha mais apropriada do
técnico ou profissional que
deverá acompanhar aquele
caso e situação.

Por mais amor que os familiares possam ter para dar aos seus, as dificuldades
em absorver e administrar todos os trabalhos e demandas são as mais diversas
possíveis. Aí, então, entra a confiança no
profissional, que dá o seu tempo e experiência, com total dedicação e exclusividade, enquanto permanece ao lado do seu
cliente. E vale reforçar que, sem sombra
de dúvida, na maioria das vezes, tanto as
crianças como os idosos precisam apenas de uma boa “companhia”.
A VIVER é uma empresa que prioriza o respeito e o bom relacionamento
com os seus clientes, e a satisfação de
toda a família. Ela quer auxiliar você na
sua forma de viver, tratando a vida como
o seu bem maior, com a importância e
o valor que ela tem e merece. Portanto,
muito mais do que oferecer pessoas qualificadas para os distintos contextos e necessidades, a empresa se preocupa, prioritariamente, com o trato humanitário
que deve ser dispensado a seus clientes.
A empresa VIVER convida você e a
sua família, para que venham conhecer
os seus serviços e propostas, ainda que
seja para indicar para um amigo seu.

