
 
 

HISTÓRIA DE SUCESSO, 2017 - INSPIRAÇÃO NOS BASTIDORES! 

ANA CRISTINA FRANCO VELOSO DA CRUZ, CONSELHEIRA FISCAL e EX-FUNCIONÁRIA 
 
“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, a nossa Ana, como costumamos chamar, tem 47 anos, nasceu e mora em Catu de 

Abrantes, bairro onde estava sediada nosso primeiro escritório administrativo. Local onde por 

sinal a conhecemos. 

Na ocasião Ana administrava uma outra ONG. Por sua dedicação e profissionalismo, assim que 

ela se desligou do antigo trabalho, a Viva a Vida a convidou para cuidar do seu administrativo. 

Uma parceria que deu muito certo, até Ana desejar alcançar nossos horizontes. Mas o 

fortalecimento desse vínculo era tão forte, que Ana tornou-se voluntaria e conselheira fiscal da 

Viva a Vida.  

“Estava muito feliz com o grupo de trabalho da Viva a Vida e já envolvida com os objetivos da 

ONG, de maneira que, para não me desligar e continuar colaborando fui convidada a fazer parte 

do conselho fiscal e de pronto aceitei”. 

Isso é o resumo de Ana na Viva a Vida, mas queríamos apresentar a sua própria história de 

sucesso para dar uma ideia do contexto social em que a Viva a Vida atua e para celebrar as 

conquistas que ela traz para enriquecer o nosso trabalho.  

“Sou filha de Valter Veloso, mestre de obras e carpinteiro e Dirce Franco Veloso, dona de casa, 

ambos não concluíram nem o ensino fundamental. Nona filha de uma família de 11 filhos, 

terceira mulher de um total de 4 mulheres e 7 homens”. 

Ana estudou em escolas públicas a vida inteira até chegar a universidade. Lembrando que por 

conta de um de seus trabalhos, recebeu um bolsa de 70% para um cursinho pré vestibular.  

Ana trabalhava durante o dia e estuda a noite, um percurso de pelo menos 36 quilômetros, 

realizado diariamente, contando com a dificuldade de transporte que permanece até os dias 

atuais. 

“Nesse período minha mãe já estava doente e faleceu, isso em 21 de abril de 2000. Pensei em 

largar tudo de desânimo e tristeza. Uma semana depois, 28 de abril, minha irmã gravida de 8 

meses perde o bebê, e eu, a irmã solteira, me internei junto pra cuidar dela. Precisava ser forte 

pra fortalecer quem precisava mais que eu”. 

Mesmo com tantas dificuldades – financeiras e emocionais – Ana permaneceu na universidade. 

Lutando... 



“A mensalidade do Curso de Administração era maior que o salário que eu ganhava. Tentei FIES 

por 2 vezes e foi negado, busquei e consegui bolsa auxílio do município de Camaçari e transporte 

universitário, desconto que a faculdade oferecia e consegui 15%, que juntando tudo ainda era 

mais do que o meu orçamento cabia, então, usava cheque pré-datado pra juntar dois salários e 

pagar uma mensalidade, vendi férias, em fim conclui a faculdade em 2005, aprovada com louvor, 

aos 36 anos, e só me arrependo de não ter começado antes. Crise é oportunidade para 

crescimento. Eu sou prova viva dessa afirmação”. 

Toda essa fortaleça de Ana, que também já viveu momentos delicados com a perda de um 

sobrinho pela violência no bairro, trouxe para seu trabalho na Viva a Vida uma expertise do 

cotidiano. Uma sabedoria que não encontra-se nos banco da universidade. 

“A cada dia vejo com maior clareza a importância do trabalho da Viva a Vida, especialmente nas 

atividades com os adolescentes, sendo um “Porto Seguro”, onde eles podem recorrer e confiar, 

em tantas circunstancias de vulnerabilidades, comuns nessa fase da vida.  

Essa parceria se estende no trabalho comunitário. Outras ações foram realizadas em conjunto 

com a escola do bairro, onde uma de suas irmãs, Rosangela, é diretora. Assim com um evento 

na sede sobre a importância da família em relação ao enfrentamento a homofobia, onde outra 

de suas irmãs, Katia, participou e depois relatou sobre sua vivencia familiar acerca do tema 

abordado. 

“Tenho casos de envolvimento com drogas na minha família, sei o quanto é difícil e sofrido para 

todos os envolvidos. Entendo que a prevenção e o fortalecimento de vínculos afetivos é o 

caminho mais seguro e eficiente para lidar com o assunto”. 

Ana transformou sua história de vida em inspiração, retribuindo a sua comunidade e a 

sociedade, aquilo que conquistou.  

“Acredito que todos nós na sociedade, direta ou indiretamente temos responsabilidade com 

tudo que acontece ao nosso redor. Colaborar com a Viva a Vida, mesmo que de forma pequena, 

é o meu jeito de contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária”. 

 


