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”A poesia me ajuda a me expressar, a
expor todos os meus sentimentos que
ficam em oculto nessa sociedade
padronizada” Thiago., beneficiário.

#VivaJuntos Teatro em debate: já pensou?

2018MAIO - AGOSTO 

BOLETIM 
“O que chama muito a atenção é a discrição que a sociedade nos
obriga, impondo uma perfeição que a gente não tem e é um dos
motivos de muita depressão hoje... Então, é muito bom estar
mostrando essa questão de que ninguém é perfeito e ninguém vai
alcançar a perfeição. A gente tem não que tolerar mas sim respeitar
as pessoas” Rose – plateia.  

 

Realização: Financiadores e apoiadores:

What's App Viva a Vida: (55) 71 9 8835-5764  Site: ongvivaavida.wixsite.com/vivaavida
 Facebook: vivaavida.org Instagram: vivaavidaorg



TEATRO EM DEBATE: JÁ
PENSOU?
O espetáculo In Dependência é a estrela da vez.  

O espetáculo procura envolver os jovens na reflexão de temas tão presentes no

cotidiano da comunidade.  O elenco é formado por atores e atrizes do Grupo de

Teatro V2. A direção e pesquisa é de Simone Requião, professora, pesquisadora e

mestranda pela Universidade Federal da Bahia – UFBA. O texto encenado é de

autoria dos próprios jovens. 

Mais de 500 pessoas assistiram e debateram nas escolas municipais Silvio Pereira

Franco, Catu de Abrantes e Marquês de Abrantes, O Colégio Estadual de Vila de

Abrantes, Instituto COMVIDA, Casa de Cultura Solar de Abrantes, Centro de Ação

Comunitária Graça Aranha e Projeto Social ADRAS. 



#VIVAJUNTOS
Demos início as oficinas de Protagonismo Juvenil no Colégio Estadual de Vila de Abrantes, através

do projeto #VivaJuntos. Serão 40 adolescentes beneficiados com oficinas de fotografia e

grafitagem.  Assim mais  de  200 pessoas poderão apreciar o resultado do projeto nas exposições

que serão realizadas em novembro. 

Os educadores Marcos Paulo (grafite) e Oliver (fotografia),  realizaram intercâmbios, aulas de

campo e visita ao cinturão verde de Camaçari.



Receber visitas é sempre bom! Duas
então,melhor ainda. 

Agradecemos a senhora Sandra Lima,

Relações Institucionais, da Braskem, por
ter vindo conhecer nosso trabalho.

Aguardando boas e novas parcerias! 
 

Neste mesmo dia, a equipe parou para
um momento de reflexão sobre o
primeiro semestre. 

 

Agradecemos também a senhora Márcia
Carneiro  da Detém Química, que veio
acompanhar o andamento do projeto
#VivaJuntos. 
 

Ainda em busca de novas parcerias,
visitamos e apresentamos nossos projetos
a empresa Monsanto e Shopping Outlet. 
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V I S I TAS , MOB I L I ZAÇÃO  

DE  RECURSOS  E  M IROSC

Você sabia que pode ajudar uma comunidade inteira? 

Sabe como? Doando qualquer quantia para construção de um

palco, que será utilizado em apresentações culturais, em especial

pelo Grupo de Teatro V2, que há 5 anos encenam espetáculos que

abordam  violência, racismo, homofobia e tantos outros temas que

vem transformando a comunidade de Vila de Abrantes.  

Confira nossa conta corrente e link para doação.  

Aproveite e faça nos uma visita @vivaavidaorg 

#Façaparte #palcoVivaaVida #Arte&Cultura#Doação

Na semana da Juventude, a coordenadora

Geral Cressida Evans, não poupou esforços

para divulgar nossa trabalho. 

https://www.globalgiving.org/microprojects/saf

e-space-rediscover-joy/

Aprovado em 2014, o novo Marco Regulatório das Organizações

da Sociedade Civil é fruto de um esforço conjunto do governo

federal  e da sociedade civil para modernizar as relações do

poder público com as Organizações da Sociedade Civil (OSCs),

agentes fundamentais para a execução de iniciativas de

interesse público e para o aprofundamento da democracia. O

Assistente Geral Romário, participou da formação que instruiu

como as organizações devem adequar sua documentação.  

#MROSC #ColetivoDasCrecheseEscolasComunitárias

#CAMAÇARI#CMDCA #VivaaVida #CESE #UniaoEuropeia

#CFEMEA #CAMP #Abong#ResistênciaDemocrática

#SociedadeCivíl


