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HISTÓRIA DE
SUCESSO

“Vivo em Abrantes e sei como a violência 
tem crescido nessa região, ceifando vidas 
de crianças e adolescentes que nascem 
numa sociedade desestruturada e são 
sobreviventes de tantas mazelas, com 
infância roubada e sem perspectivas 
futuras”. Ana Veloso 

Nossa história de sucesso dessa edição é 
com Ana Veloso, moradora de Vila de 
Abrantes, membro do Conselho Fiscal e 
voluntária da Associação Viva a Vida. 
Veja a história completa em 
ongvivaavida.wixsite.com/vivaavida/rela 
torios 



TEATRO V2

O espetáculo In dependência 
reuniu mais de 40 pessoas da 
comunidade de Abrantes para 
mais uma noite de informação e 
debate sobre homofobia, violência 
e racismo. 
A peça foi exibida em nossa sede 
no dia 29 de novembro, onde 
recebemos nosso voluntário de 
comunicação e colaborador para 
os instrumentos de avaliação 
Giancarlos, que foi homenageado 
por nossos alunos. 



VILA JOVEM 

O Grupo Vila Jovem realizou, no dia 
15 de novembro/2017, uma ação de 
grafitagem na Associação Viva a 
Vida para treinar seu aprendizado 
nas aulas do projeto Viva Juntos. 
Dez alunos do grupo estiveram na 
sede com o educador para expor 
arte e protagonismo, deixando 
nossa sede muito mais colorida e 
alegre!  



CINE VIVA A VIDA 

Os filmes Hotel Transilvânia e 
Sing foram exibidos para 28 
crianças de escolas públicas de 
Vila de Abrantes. Na ultima 
sessão, os espectadores mirins 
foram os próprios responsáveis 
pelo espaço, uma experiência 
que visa criar o sentimento de 
autonomia e a pensar no 
espaço como parte da 
comunidade. Os filmes foram 
exibidos nos dias 30.10 e 27.11.



AGENDA ABERTA

Dia 11 de novembro aconteceu a nossa 
agenda aberta, com o tema política 
de juventude. O grupo Originais do 
Apito e Articular Juventude, da 
Associação Paulo Tonucci, fez a 
mediação do debate, que reuniu 
quase 40 jovens. Fruto desse encontro 
será uma carta oficial a ser entregue, 
em 2018, à Câmara de Vereadores de 
Camaçari, onde os jovens cobram a 
implantação do Conselho de 
Juventude no município, uma ação 
fundamental para afirmação e
elaboração de políticas públicas para 
essa faixa etária no município.



INTERCAMBIOS

No dia 12 de dezembro, 
o grupo Vila Jovem 
 invadiu o Sarau do 
Jaca e desfrutou de 
muita poesia e grafite. 
Um intercâmbio de 
gerações, ideias e 
perspectivas!



MOBILIZAÇÃO DE
RECURSOS  

 

Em setembro, realizamos uma rifa. 
Com o total apoio dos 
beneficiários, arrecadamos 
R$458,00 com a venda de tickets 
para o sorteio de um climatizador. 
Esse recurso foi revertido para 
lanche, materiais e despesas com 
documentação para o projeto 
Criança Esperança. O ganhador foi 
um pai muito presente em nossa 
instituição, senhor Fabiano... que 
nos deixou muito feliz! Ana Clara, 
aluna do teatro recebeu o prêmio. 



MOBILIZAÇÃO DE
RECURSOS  

Ficamos superempolgados em saber que 
ganhamos o Prêmio Valor Social da 
Fundação CEPSA para realizar o projeto 
#Viva Juntos em 2018.  O projeto inclui 
oficinas de Direitos Humanos e 
Socioambientais, curso de Protagonismo 
Juvenil com Arte-Educação e exposições
das aprendizagens na região.  Assim, Viva 
a Vida vai atingir quase 2.000 adolescentes, 
jovens e adultos em 2018! 

Continuamos com nossas visitas de 
mobilização – nesse período, realizamos 
apresentações nas empresas CLN, 
Braskem e Venturoli, e ficamos muito 
contentes com a receptividade desses 
parceiros em potencial! 



AVALIAÇÕES 

 Avaliar é importante para sabermos o 
alcance do nosso trabalho. Mara 
Vanessa, consultora pela Curare, 
realizou o Grupo Focal (13.12) com 
adolescentes e jovens do Grupo de 
Teatro V2, além de refletir com a equipe
de colaboradores da Associação Viva a 
Vida sobre o trabalho realizado no 
semestre. A essa ação, chamamos de 
“reflexão da equipe”. 
Já a professora Simone Requião avaliou 
(16.12) os impactos do trabalho com o 
grupo Vila Jovem. Os resultados estão 
surpreendentes, e você pode conferir em 
nosso site: 
ongvivaavida.wixsite.com/vivaavida/rel 
atorios 



atorios 

EQUIPE E
CONTATOS

Coordenação Geral: Cressida Evans 
Coordenadora Administrativa: Maria das Graças 
Assistente Administrativo: Fabricio Mascarenhas 
Coordenadora de Projetos: Évelin Salles 
Professora de Teatro: Simone Requião 
Voluntário / professor de teatro: Tonny Ferreira 
Educador Social: Marcos Paulo 

ongvivaavida.wixsite.com/vivaavida 
facebook.com/vivaavida.org 

71 3671-3339 998835-5764  
 


