
Realizado no dia 30 de julho, o Encontro reuniu, em nossa sede, vários órgãos

que atuam no município de Camaçari em defesa da criança e do adolescente,

representando o primeiro passo para o fortalecimento de uma rede de serviços

voltados ao público que reside em Vila de Abrantes.

“A expressividade das instituições participantes mostra o quanto o evento

aproximou a comunidade e a Viva a Vida dos serviços disponíveis. Isso é

importante para o êxito de nossas ações”, destacou o diretor da ONG, Carlos

Gonçalves.
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O sucesso do I Encontro

sobre Violação de Direitos

pode ser medido pela

expressiva

representatividade do

público presente e pelas

medidas aprovadas já em

andamento.



Firoz Patel, fundador da ONG Childreach

International (Reino Unido), foi uma das muitas

presenças ilustres que prestigiaram nosso

Encontro. Aproveitamos a oportunidade para

agradecer publicamente a participação do Sr.

Firoz e informar que, recentemente, a Childreach

se fundiu à ABC Trust, instituição financiadora e

parceira da Associação Viva a Vida de longa

data.



Agenda Aberta já é uma realidade

A criação do Agenda Aberta é resultado

concreto também do I Encontro sobre

Violação de Direitos, tendo essa ação o

objetivo de aproximar a comunidade de

Abrantes a temas acadêmicos de forma

simples e com uma linguagem compreensível.

Para tanto, a Associação Viva a Vida

pretende promover encontros com

profissionais de várias áreas, formando uma

equipe multiprofissional com representação

da Universidade e estudiosos.

O Encontro representou, ainda, o retorno da Viva a Vida na elaboração e participação de

eventos com cunho acadêmico, possibilitando a exposição de pesquisa realizada dentro do

bairro, com referências teóricas e regionais muito importantes. Neste Boletim, publicamos um

infográfico com os resultados encontrados pela pesquisa feita pela ONG e pelo Conselho

Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA/Camaçari).
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Ciclo de Debates

A Associação Vida a Vida pretende manter o ciclo de debates dentro da comunidade,

dando atenção especial a temas que façam as pessoas refletirem sobre a situação atual de

Vila de Abrantes. O foco da ONG é o combate sistemático à violência contra adolescentes

e jovens, usando, para tanto, os projetos que desenvolve na área de teatro, cursos de

direitos humanos e juventude, mobilização comunitária juvenil, oficinas para pais e adultos,

saraus e cinema comunitário.



Sarau &
Cine Viva a Vida

Dia 29 de julho, aconteceu o primeiro Sarau &

Cine, realizado pelo Grupo Vila Jovem, com

apoio do educador Marcos Paulo. Uma tarde

de muita poesia e informação.

Nosso destaque vai para a presença da família

de uma de nossas jovens, Eliza, que trouxe

seu pai Matias e a mãe Daniele para

participarem dessa atividade.

Para finalizar o dia, foram exibidos os curtas:

Os homens de cabeças de papelão; Sociedade

sem escolas, Capital cultural bourdieur e La

maison en petits clube,  quando os jovens

tiveram a oportunidade de  debater e refletir

sobre os aspectos da educação em rede e em

grupo.

Os Saraus e Cines acontecerão todas as

últimas sextasfeiras do mês, das 14h às 20h,

em nossa sede.



"Debater
Discutir
Aprender
Construir

Opinar
Entender
Ajudar

Estamos aqui

Reunidos com união
Alegria e puro Love

Estamos aqui
E somos todos Vila Jovem".

Poesia de Lucas Santos, 16 anos.
Grupo Vila Jovem 



CONHEÇA  E PARTICIPE DE PERTO DO NOSSO TRABALHO:

TEMOS MUITA ALEGRIA EM RECEBÊ-LOS!

Site: ongvivaavida.wixsite.com/vivaavida
Blog: vivaavida.blog.tumblr.com
Facebook: ongvivaavida

Contribua com nossos projetos.
Doações pelo site, através do PayPal.


