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I - Mensagem do presidente:  
O que nos une e nos move na Viva a Vida, é saber que o nosso trabalho tem o 
potencial para encher as pessoas de esperança e de transformar sonhos em realidade. 
Pois tudo começa com um sonho que, sonhado junto, torna-se possível.  
Quando o Projeto foi pensado, a partir de uma pesquisa feita por nossa querida 
fundadora Gisella Handeley (PhD – antropóloga, especialista em dependência 
química),  tínhamos em mente o acolhimento de crianças e jovens em situação de risco 
social em dependência química. Foi um marco em nossa organização, visto que muitas 
crianças e jovens tiveram a oportunidade de fazer novas escolhas para suas vidas. 
Hoje, nosso foco está voltado para a prevenção, onde atuamos no empoderamento de 
adolescentes que vivem em contexto de risco social, oferecendo oportunidades para 
que os mesmos possam fazer escolhas saudáveis, desenvolvendo, assim, sua 
autoestima, autonomia e realizações. 
Estamos buscando novos parceiros, objetivando a promoção e a transformação de 
jovens e adolescentes da comunidade de Vilas de Abrantes. A Associação Viva a Vida 
lançou, em abril do corrente ano, os projetos Viva Juntos: Formando protagonistas 
juvenis pela Fundacion Cepsa e o Teatro em Debate: Já pensou? Com o apoio do 
programa Criança Esperança, a Associação VAV levará ao palco, nas diversas 
comunidades, 16 encenações do Espetáculo In dependência. 
Aproveitamos a oportunidade para, em nome dos nossos jovens, agradecermos o 
apoio de toda a comunidade e de nossos parceiros nessa luta em prol dos nossos 
adolescentes e jovens da comunidade de Vila de Abrantes.    
 

José Viana. 
 
II - Historia de Sucesso: 

 “Ele (educador Marcos Paulo) estava falando do povo negro. E eu sou 
negro, eu tenho que saber a verdade, que meu povo passa fome, que não é 
considerado socialmente, sendo vítima de outras circunstâncias [negativa]. E isso fez 
eu repensar na minha vida e no que eu realmente quero”. 
 
Nossa historia marcante de hoje fala sobre Thiago, 17 anos e muita energia. 
Thiago vive com a mãe em Vila de Abrantes. Filho de uma família extensa com mais 6 
irmãos – 
1 menino e 5 meninas, mas sem a presença do pai: “Pra mim, não ter pai foi muito 
chocante. Faltou aquele homem para conversar comigo, pra saber como foi meu dia 
na escola, eu senti falta de ter um pai”. 
 
Mesmo assim, a infância de Thiago, como ele mesmo disse, foi “normal”, pois a 
presença de sua mãe supriu muito das ausências, tanto emocional quanto financeira... 
“Minha infância foi normal, tipo pra uma criança que não tinha pai, só tinha mãe pra 
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ajudar em casa. Nunca passei fome, graças a Deus. Eu e minha mãe sempre fomos 
próximos”.  
 
Falando ainda de sua família, Thiago tem apenas um episódio que marcou muito sua 
vida e mudou o rumo da trajetória de sua mãe e de seus irmãos. 
Ainda na adolescência, teve que lidar com a violência bem de perto. Um de seus 
irmãos envolveu-se com a criminalidade, motivo esse que fez com que sua mãe saísse 
do bairro onde moravam e passaram a viver em Vila de Abrantes. 
 
“O pior momento da minha vida foi quando meu irmão passou a se envolver nos 
crimes da vida, o que ele quis escolher pra ele. Eu, hoje, estou afastado do meu irmão, 
mas acho que ele tá bem. Ele é uma pessoa muito complicada, orgulhoso e sempre 
quer ser melhor que as pessoas”. 
“Eu vim morar em Abrantes por decisão de minha mãe, ela veio para cá, justamente 
por causa das coisas que meu irmão fez, muita besteira onde ele mora, ela ficou com 
medo de ficar lá”. 
Essa mudança também o protegeu de continuar envolvendo com o tráfico de drogas. 
Este assunto, ele não gosta muito de abordar. Mesmo reconhecendo que essa 
mudança foi importante pra vida dele, também reconhece que o bairro oferece poucas 
oportunidades para os jovens e muita insegurança. 
 
“Eu não me sinto totalmente confortável em Vila de Abrantes pelo simples fato de eu 
não ter muitas oportunidades”. 
 
Nessa etapa da adolescência, o ideal é estar cercado de fatores de proteção, boa 
educação, lazer, oportunidade de gerar renda, mas não é essa realidade vivenciada por 
Thiago e outros tantos adolescentes e jovens de Vila de Abrantes. 
 
“Minha adolescência está sendo complicada de coisas ruins – oportunidades ruins 
que eu falo são drogas pesadas, oportunidade de fazer o mal – e algumas 
oportunidades de coisas boas.  
 
Mas as oportunidades boas sempre estão sendo bem-vindas. Eu acho que falta 
oportunidade de emprego, oportunidade das pessoas terem lazer, oportunidade da 
comunidade se unir, nem todo mundo é unido, a maioria das pessoas daqui... é muito 
complicado!” 
Dentre as oportunidades boas que surgiram na sua vida, Thiago fala da sua 
participação no Viva a Vida. O fato de ter conhecido o Projeto Vila Jovem, através do 
curso de arte e desenho, com oficinas de Direitos Humanos e juventude, com foco no 
racismo e na violência, oportunizou ao jovem deslumbrar novas perspectivas de vida.  
 
“Eu conheci o projeto Viva a Vida através do educador Marcos Paulo. Ele foi apresentar 
o projeto lá na escola, eu quis participar porque achei as propostas dele muito 
interessantes e também achei que temos que nos preocupar com as ideias que ele 
proporcionou. Ele estava falando do povo negro”. 
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Depois que passou a participar das atividades da Viva a Vida, Thiago passou a repensar 
suas posturas e a entender que através da arte, no caso mais específico, com a 
poesia, existia um novo caminho. 
 
”A poesia me ajuda a me expressar, a expor todos os meus sentimentos que ficam em 
oculto nessa sociedade padronizada”. 
 
“Conhecer o Viva a Vida mudou meu modo de ser, o modo de eu enxergar a vida . O 
Viva a Vida vem me beneficiando na parte da educação, me ajuda a entender que eu 
posso ser mais do que eu pensei um dia...”. 
 
O jovem nos surpreende a cada passo dado. No Fórum Social Mundial, na mesa onde o 
educador Marcos Paulo falou sobre artes marginais, Thiago declamou poesias de sua 
autoria, impactando a plateia, falando sobre juventude negra. Fruto dessa atividade, o 
jovem ficou tão motivado que promoveu um sarau na escola onde estuda, de forma 
espontânea e muito autêntica. Continuando nessa trajetória, fomos convidados a 
participar do Sarau da CESE (organização ecumênica que trabalha com Direitos 
Humanos), onde o espetáculo se repetiu. No lançamento dos projetos Teatro em 
Debate: já pensou? e #VivaJuntos, lá estava Thiago, emocionando a plateia com suas 
poesias, e uma, em especial, fez chorar as pessoas presentes. A poesia a seguir fala do 
seu amor por sua mãe: 
 
 
“Minha rainha, vim aqui para falar que sou muito grato a Deus por ele te criar 
Palavras não tenho para te descrever, não existe ninguém que eu ame igual a você 
Abaixo de Deus só existe você 
Minha joia mais rara, final feliz só com você 
Mãe, te amo, pra sempre vou te dizer 
Te ver todas as manhãs é o meu maior prazer 
Poder te encontrar, poder te abraçar 
Mãe tu é tão cuidadosa 
Com você eu sei amar 
Posso até te preocupar, mas nunca decepcionar  
Isso é questão de tempo até eu conseguir formar 
Você vai estar lá, me ver vencer na vida 
Graças a Deus e a senhora por mais uma conquista 
Mãe, hoje eu estou na pista” 
 
Para finalizar, veja o que diz o educador Marcos Paulo, que acompanha esse 
desenvolvimento bem de perto: 
 
“O sonho é a mágica que todo homem conhece. Na realização de uma oficina sobre 
plano de vida, enquanto refletia sobre realização de nossos próprios sonhos, fui 
interpelado por Thiago, que, naquele momento, duvidava de si mesmo e das 
possibilidades de realizar seus sonhos. Despertos num encontro emocionante, dois 
sonhadores decidiram semear poesia e o sonho agora se tornou poesia”. 
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III - Projetos e resultados: 

 Mais de 200 adolescentes e jovens formados em protagonismo juvenil com 
recorte em direitos humanos, violência e racismo; 

 
“O que mais me chamou atenção na oficina foi que a gente aprendeu muito sobre as 
leis e os direitos humanos,  que a gente tem muitos direitos. Só que pelo fato da gente  
não saber a gente não corre atrás  e acaba passando,  e a gente é sujeito a muita coisa”  

 

 20 adolescentes e jovens – atores multiplicando o que aprenderam sobre 
violência, racismo e outras violações de direitos para sua comunidade; 

“Minha família é evangélica, eu sou evangélica, e meu papel é de uma mulher que 
larga um homem para viver com uma mulher. E eu consigo viver o personagem, minha 
família consegue diferenciar que é um personagem. Eles e eu entendemos que as 
pessoas precisam ser livres para escolher seus caminhos e serem felizes, é disso que 
meu personagem fala”.  Aluna do teatro. 28/04/18. 

 

 06 espetáculos apresentados; 
“O espetáculo trouxe uma temática de quebra de tabus e luta contra racismo e outros 
tipos de preconceitos e violência. Também é uma iniciativa de fomento à cultura na 
comunidade. Nossa instituição encontra-se de portas abertas para recebê-los em 
outras oportunidades” Itana Rosa, coordenadora sociopedagógica – Instituto 
COMVIDA – Catu de Abrantes. 

 
 

 439 pessoas podendo refletir sobre violência, racismo, desestrutura familiar e 
outras violações. 

“De todas as temáticas que foram exibidas aqui, 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... por não conseguir chegar a essa perfeição. 
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.  
 
 
No dia 21 de abril, foram lançados dois importantes projetos da Associação Viva a 
Vida: Teatro em debate: já pensou e o #VivaJuntos. O Teatro em debate: já pensou?, 
projeto apoiado pelo programa Criança Esperança, levará ao palco 16 encenações do 
espetáculo In dependência, com entrada gratuita e censura para menores de 12 anos. 
A peça, com texto de autoria dos 20 atores que formam o grupo, trata sobre violência, 
racismo, homofobia e desestruturas familiares, sob a direção e pesquisa da professora 
Simone Requião e produção de Tonny Ferreira.  
 
#VivaJuntos: formando protagonistas juvenis. O projeto, que tem financiamento da 
Fundación Cepsa, por meio dos “Prêmios ao Valor Social”, propõe a realização de uma 
série de 14 oficinas de formação em Direitos Humanos e Juventude, atendendo 
diretamente, neste primeiro semestre, a mais de 200 alunos do 1º ano do ensino 
médio do Colégio Estadual Vila de Abrantes. 40 destes farão os cursos de arte 
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educação (20 grafite e 20 fotografia). Outras 1000 pessoas poderão conhecer sobre os 
temas através das quatro exposições que serão realizadas no final do projeto. 
 
Projeto #VivaJuntos 
 

 64% dos alunos afirmam que depois das oficinas entendem melhor sobre 
direitos humanos, racismo e violência; 

 54% dos jovens aprenderam e agora sabem como reagir se presenciarem 
algum caso de violência, racismo ou qualquer outro tipo de violação de 
direitos; 

 68% se sentem mais fortes para enfrentar os desafios que a vida lhes impõe. 
 
 
Onde, para quem e como? Neste primeiro semestre, realizamos a primeira etapa, 
promovendo oficinas de Formação de Protagonistas Juvenis com oito turmas de 
primeiros anos do Colégio Estadual Vila de Abrantes. Foram atendidos mais de 200 
alunos com idade de 13 a 20 anos. 
 
Nas oficinas, utilizamos como metodologia teorias da desescolarização e educação 
popular para a juventude negra e periférica em contextos de vulnerabilidade e acesso 
a direitos. A integração grupal, no sentido das relações instituídas em sala de aula, 
foram princípios nodais das aulas, pois a proposta de trabalhar com a dialógica é de 
educador-educando, onde o conteúdo trago pelos alunos e suas experiências viram 
conteúdo para aula. 
 
A voz deles sobre: 
- Direitos Humanos 
“Ele fez a gente pensar em coisas que a maioria das pessoas nunca tinham pensado ou 
nunca tinham percebido, a questão dos direitos mesmo. As pessoas não ligavam por 
não saberem que tinham esses direitos e ele trouxe isso pra gente, mostrou que cada 
um de nós temos nossos direitos e devemos recorrer a eles. E (menina). 
 
- Racismo 
“O que mais me tocou assim foi sobre a discriminação racial... não é a cor de alguém, o 
lugar que ela vive, a religião dela que vai diferenciar ela de mim e você. Creio que 
somos todos iguais e temos os mesmos direitos e devemos amar uns aos outros. Eu 
aprendi  bastante como lidar com o preconceito racial , o racismo,  a discriminação da 
cor. Ele explicou um negócio assim que tocou muito, e eu não sei explicar... ele 
perguntou:  é capaz de um negro ser racista? LG (menino). 
 
-Bullying 
“Eu já sofri muito em relação a isso [Bullying], mas hoje eu não dou ouvido o que as 
pessoas falam, o que pensam na verdade...  agora, me sinto como se eu fosse superior 
àquela pessoa por mais que estejam me difamando, falando coisas que não tenham 
que falar. Aprendi muita coisa com ele. Pra mim, foi bem interessante” (menina) 
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- Poesia 
“A poesia também me ajudou a expressar todos os sentimentos  que eu tinha 
guardado  dentro de mim,  realmente o que a gente não consegue  falar. É só a gente 
começar a escrever... escrevendo, jogamos nosso sentimento para fora...  é uma coisa 
como se fosse única ali e pronto, uma coisa única!” E (menina). 
 
- Sobre nossa metodologia 
“Ele trouxe um conhecimento pra gente de uma maneira diferente do que a gente vem 
aprendendo desde pequena. [Para] a sala de aula, que só faz escrever, ele trouxe 
dinâmica, ele trouxe atividades para gente fazer poesias, aí foi uma maneira de  
ensinar ... ele soube mexer com o psicológico da gente. (menina). 
 
- Viva a Vida na escola: 
“Eu achei muito interessante essa coisa da escola ter colocado o Viva a Vida, que foi 
muito importante pra gente, a gente aprendeu muita coisa com ele aqui. Eu aprendi 
muita coisa” (a menina) 
 
Teatro em debate: já pensou? 
Onde, para quem e como? Foram seis espetáculos apresentados em Vila de Abrantes, 
na sede da instituição, em duas escolas municipais – Silvio Pereira Franco e Catu de 
Abrantes –, no instituto COMVIDA e na Casa de Cultura e Arte Solar. 
 
20 jovens fazem parte do processo de produção e apresentação do espetáculo, e 
outras 439 pessoas foram beneficiadas com o projeto, sobretudo com os debates que 
são realizados no final do espetáculo, que trata sobre temas muito relevantes para a 
comunidade. 
A identificação da plateia formada por adultos e jovens é tão grande que mexe com a 
emoção. 

“Quero falar um pouco da família perfeita, o fato na historia dela ser assim como nós 
que somos pais, que fazemos muitas escolhas para nossos filhos... a menina que 
chorava por estar fazendo medicina, mas na verdade queria estar fazendo música. Ela 
não é a primeira nem a última a passar por isso. Nós temos que apresentar as 
profissões e instruir nossos filhos, porque isso não é uma escolha que tem que vir de pai 
ou de mãe. O que me chamou atenção foi a angústia da menina que queria fazer algo 
diferente, mas [ao] mesmo tempo queria se encaixar nessa família perfeita”. Pai de 
uma das alunas do grupo – 21/04/18. 

“Sobre o racismo, eu achei interessante quando o personagem ganhou a voz que ele 
não tinha e, no final, ele toma a frente da situação e mostra que temos muito mais 
semelhanças do que aparentamos... que nós temos que aprender a olhar essas 
semelhanças porque somos todos iguais, independente de sexualidade, cor ou gênero. 
Entendi que tudo isso foi uma forma dele dizer que (Eu estou aqui!)” jovem (o) plateia 
21/04/18. 

 

A metodologia escolhida pela Viva a Vida para dar continuidade ao projeto foi a 
cartografia, porque assegura que o processo é muito mais importante que um 
resultado final. Precisamos de resultado sim, mas sempre teremos um, o que mais 
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importa é a condução escolhida para trilharmos e alcançarmos este objetivo, o 
processo que vivenciamos. São situações do dia a dia que traçaram os caminhos que 
seguiremos e como seguiremos. Sim, pode não parecer, mas existe um planejamento, 
só que ele e flexível suficientemente para considerar acontecimentos reais, do 
cotidiano de jovens que se deparam todos os dias com a sua sobrevivência. Nesse 
caminho, reconheço a importância das técnicas e de todas as questões profissionais, 
mas identifico que os valores que partilhamos é de extrema importância para o 
fortalecimento de todos nós como pessoas 
 
Os resultados deste semestre estão baseados na permanência do grupo – não houve 
evasão. 
 
Fortalecimento do grupo 
“O grupo V2 faz parte da minha vida. É como se eu recarregasse minhas energias, onde 
as pessoas que compõem o grupo suprissem minhas necessidades, e não há outro 
lugar onde eu queira estar”. Vinícius, 19 anos.  
“Aprendo muita coisa através do grupo, não só profissionalmente mas, também, 
outros assuntos. Muitos preconceitos pessoais foram rompidos com a convivência com 
meus colegas. Isso é muito importante para mim”. Tailane, 16 anos. 
 
E no impacto diante da plateia, onde qualitativamente recolhemos citações sobre os 
aprendizados durante as apresentações: 
 
Preconceito religioso 
“Minha mãe é bem rígida com a questão de religião... e foi com a simplicidade que 
convenci minha mãe a assistir à peça. Ela ficou maravilhada, pois sentiu em cada cena 
a verdade sendo transpassada, porque todos (personagens) puderam tocar nela e 
trazer uma lembrança do passado ou um acontecimento presente do dia a dia. Aquele 
tabu da religião havia caído diante dos meus olhos e dos pensamentos dela... hoje, as 
palavras dela são: amei a peça, eu queria [saber] o porque da mãe daquela família [ter 
ido] embora, eu entendo aquele diretor... aquela doutora teve a atitude de ser quem é 
e de não viver mais de aparência, família perfeita não existe e quem tenta viver de 
perfeição sofre”. Aluna e mãe na plateia. 
 
Depressão  
“A mentira é uma forma de acervo para ocultar suas emoções e isso é uma coisa que 
adoece as pessoas. Quando você vai reprimindo seus sentimentos, você começa a 
adoecer. É o caso da depressão! Uma cobrança muito grande da família para os filhos 
serem perfeitos, eles não podem ter problemas e isso adoece as pessoas” homem, 
plateia. 
 
Desestrutura familiar 
“Também uma coisa que pensei bastante foi na família perfeita, que tinha a menina 
que ela foi de encontro à família dela,  e isso ela apresentou como se fosse uma coisa 
boa, porque ela via que tinha erros nas outras pessoas e na família dela tinha tudo 
errado, só que ela não conseguia ver!” mulher, plateia. 
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Preconceitos 
“Mas vocês fizeram tão bem... com tanta veracidade...  essa questão do preconceito, 
com tanta firmeza, com tanta verdade... Essa questão do preconceito é muito séria, 
cada dia estão levando para o lado pessoal, porque o preconceituoso não gosta de 
nada,  ele não gosta do alto, do baixo, do gordo, do magro, do preto, do branco, do 
amarelo, ele não gosta nem dele mesmo. Então, a gente nunca deve levar as coisas 
para o lado pessoal  e tomar pra si,  a gente tem que reconhecer  nosso valor  
independente do que os outros  acharem”. Antônio - Vice diretor do Colégio Estadual 
de Vila de Abrantes. 
 
IV- Ativismo Social e Políticas Públicas 

 Forúm Social Mundial – Bahia – 2018. 
O educador da Associação Viva a Vida, Marcos Paulo, mediou a mesa Artes Marginais e 
Transformação Social, no Fórum Social Mundial (13 a 17 de março), representando, na 
ocasião, o Juventude Ativista de Cajazeira – Jaca (ONG idealizada pelo mesmo). Os 
meninos do Grupo Vila Jovem participaram do debate e expuseram algumas de suas 
poesias, atitude que muito nos emocionou! 
 
 “Vou fazer poesia na escola, ser uma pessoa bem-sucedida. Senti uma sensação 
inexplicável de aprendizado, eu me interessei tanto que eu, a partir de já, quero fazer 
poesias e também mostrar meus sentimentos para todas as pessoas do mundo...” T 
(menino), 17 anos.  
 
“Cada poesia tocou uma ponta do meu coração e, agora, eu estou pronto para 
expressar todos os sentimentos que eu tenho para as outras pessoas” I (menino), 17 
anos. 
 

 Conselhos Municipais. 
A Viva a Vida continua participando das reuniões do Conselho de Assistência e da 
Criança e do Adolescente. Neste semestre, acompanhando o andamento do MIROSC 
(Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – Lei 13.019/2014) e 
possibilidades de editais por parte do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, 
que avança no município. 
 
Na tarde do dia 22 de maio, na Creche Comunitária Esperança da Estiva, Cressida 
Evans, coordenadora geral da VAV, participou da pré-conferência do CMDCA de 
Camaçari realizada para promover o protagonismo das crianças e dos adolescentes de 
Vila de Abrantes.  O evento abriu com as falas do presidente do CMDCA, Hilton Alves, e 
da secretária do Desenvolvimento Social e Cidadania, Illay Ellery (veja link).  Em 
seguida, Jean Santos, da ONG Conexão Vida, fez um dinâmica divertida com a jovem 
plateia sobre a importância de direitos de crianças, identificando com elas as 
ações necessárias para Vila de Abrantes. 
http://www.camacari.ba.gov.br/2015/detalhe_noticia.php?cod_noticia=24630 
 
V - Articulação Comunitária 

 Agenda Aberta: 
Recebemos, em nossa sede, duas grandes mulheres para falar sobre Gênero e 
LGBTFobia: Wilma Bahia – do Coletivo da Diversidade e Cidadania LGBT de Lauro de 

http://www.camacari.ba.gov.br/2015/detalhe_noticia.php?cod_noticia=24630
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Freitas e Thiffany Odara Negra – trans feminina, pedagoga e educadora social. O tema 
foi pauta do Agenda Aberta do dia 26/02, ação que prevê uma série de discussões 
durante todo o ano: violência sexual, direito reprodutivo e aborto, uso e abuso de 
drogas, dentre outras. 
 

 Vila Jovem Grafita 
O Grupo Vila Jovem encerrou suas atividades 2017/2018 com três exposições – Colégio 
Estadual Vila de Abrantes, Centro Educacional Marques de Abrantes e no Solar – Casa 
de Cultura e Arte, e com uma grafitagem no bairro de Vila de Abrantes. Esse material é 
fruto das oficinas de Direitos Humanos e Juventude: Racismo e Violência e o curso de 
arte e desenho realizado com 20 jovens da comunidade. Por sugestão dos próprios 
alunos, como uma forma de homenagem e protesto, a pintura do grafite foi a foto de 
Marielle Franco – vereadora do PSOL executada no Rio de Janeiro no dia 14 de 
março/2018. 
 

 Sarau CESE – Coordenadoria Ecumênica de Serviço  
Fomos convidados, pela anfitriã Mara Vanessa, a participar do Sarau da CESE com a 
temática Direitos Humanos. Os jovens novamente declamaram poesias, muitas delas 
autorais, assim como o educador Marcos Paulo. É importantíssimo esse espaço de arte 
e reflexão. 
 
VI- Voluntariado  
Mais uma vez, queremos reconhecer e agradecer o trabalho fundamental feito com 
tanto carinho pelos nossos voluntários: Giancarlo, pelo apoio técnico em relação à 
avaliação; Shelley, que continua oferecendo o tempo dela traduzindo nossos boletins; 
e Fernando, um amigo da comunidade de Abrantes que ajuda na manutenção e 
limpeza do quintal e que aumenta nossa energia com as frutas que ele sempre traz!  
Às famílias de Lucas, Ana e Maria, dona Lúcia e Fabiano e Ângela Colombi. 
 
VII-Administrativo  
No primeiro semestre, a área administrativa concluiu, junto à Prefeitura de Camaçari, 
o cadastramento do álvara de licença para funcionamento da ONG, assim como 
registro do Balanço exercício 2017 em cartório, isenção de taxas tributárias do 
município. 
 
VIII - Mobilização de Recursos  
Durante o 1º semestre de 2018, a equipe de mobilização de recursos direcionou 
esforços para três grupos de potenciais parceiros: empresas privadas, governo e 
instituições privadas (inscrição de projetos por editais ou demanda espontânea). O 
principal potencial são as empresas privadas, com captação efetivada de R$ 45.000,00 
em 2017 e com possibilidade de uma maior captação em 2018. Atualmente, a VAV 
possui projetos cadastrados em diversos bancos de projetos de empresas e governo, 
através de diversos meios. A previsão de captação até o final de 2018 é de cerca de R$ 
150.000,00. 
 
Projetos cadastrados/pleitos (aguardando análise) 

1. EMPRESAS PRIVADAS – 16 
2. GOVERNO – 3 
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3. INSTITUIÇÕES – 1 
4. LEIS DE INCENTIVO FISCAL - 1 

 
- Grupo de Trabalho de Mobilização 
O grupo de trabalho resolveu vender cachorros quentes no lançamento dos projetos 
em abril, procurando mobilizar recursos para a construção do palco no quintal.  
Agradecemos nossas conselheiras fiscais, Ana Cristina, pela doação dos materiais, e 
Dona Ângela, pela preparação da comida.   
 
A campanha para aquisição do nosso palco, que será construído em parceria com a 
empresa da região Venturoli, continua! Agradecemos os/as que já doaram e 
esperamos atingir a nossa meta até o final do ano. 
 

 
 
X -Mídia / Comunicação  
Diante das oportunidades e desafios pertinentes ao mundo contemporâneo, a 
Associação Viva a Vida – VAV vem buscando aprimorar mais e mais seu processo de 
comunicação com seus colaboradores, beneficiários e a sociedade em geral, utilizando-
se de diversas ferramentas de interação, sobretudo por meio da internet e das redes 
sociais. Hoje, as pessoas interagem, consomem, criam e mantêm laços afetivos, 
produzem conteúdo, expressam emoções e formam opiniões muito mais rapidamente.  
Compreendendo a importância dessas ferramentas, a VAV vem adotando variadas 
iniciativas que prevêem uma rotina de veiculações, utilizando as diversas redes sociais 
(principalmente Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp) para divulgar os trabalhos, 
impressões, debates e conteúdos promovidos pelos diversos projetos desenvolvidos 
pela instituição.   
Durante o 1º semestre de 2018, houve um investimento razoável na ampliação do 
alcance das ações da VAV através das redes sociais. Hoje, a instituição possui 627 
seguidores no Facebook e 107 no Instagram, com alcance de 45 mil pessoas em suas 
publicações no período e com investimento de pouco mais de R$ 300,00. Foi realizada 
também uma reformulação no site da instituição, com reconfiguração visual e 
atualização das informações. 
 
No final de março, foi produzido release de divulgação do início das atividades do 
projeto Viva Juntos, apresentando um pouco sobre o conteúdo do projeto que será 
executado até dezembro de 2018. O texto tratou das oficinas, cursos de fotografia e 
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grafite. A notícia foi veiculada no site Camaçari Notícias, um dos mais fortes do 
município onde está inserida a localidade de Abrantes.  

Um segundo release foi enviado aos meios de comunicação de Camaçari e região no 
mês de abril, quando ocorreu o lançamento oficial dos projetos #VivaJuntos: formando 
protagonistas juvenis e o Teatro em debate: já pensou? Além de publicação em sites 
de notícia, a divulgação resultou na entrevista com uma das coordenadoras da ONG 
Viva a Vida, Evélin  Queiroz, na TV online do site Conexão Cidade.    

O site Portal Abrantes, um importante canal de comunicação da região de Camaçari, 
também veiculou notícia, dando visibilidade à ação. 

Neste segundo semestre, com início dos cursos de fotografia e grafite, novas ações de 
assessoria de imprensa serão promovidas, sempre buscando dar visibilidade e 
conhecimento sobre as ações da Associação Vida a Vida, com ênfase especial nos 
projetos #VivaJuntos e Teatro em debate: já pensou?  

Os links estão disponibilizados nesta parte e as publicações no anexo. 
http://www.cn1.com.br/noticias/18/46872,projeto-viva-juntos-comecca-atividades-
com-jovens-de-vila-de-abrantes.html 
https://bit.ly/2DYlh5a 
 
http://www.conexaocidade.com/2018/04/associacao-viva-vida-lanca-dois.html 
https://bit.ly/2H8I0lB 
 
http://www.conexaocidade.com/2018/04/entrevista-com-evelin-queiroz.html?m=1 
https://bit.ly/2H6XvdD 
 
http://portalabrantes.com/entrete/1499/index.html 
https://bit.ly/2qOdpj2 
 
 
XII – Agradecimento 
A equipe de coordenação, em nome de Cressida Evans, Maria das Graças e Évelin 
Salles, agradece: 
 
Nossos educadores: 
Simone Requião – diretora, pesquisadora e professora do Grupo de Teatro V2; 
Marcos Paulo – educador do projeto #VivaJuntos. 
 
Nossos Apoiadores: 
Hilda Fausto – Assessora de Imprensa 
Luiz Carlos – Mobilização de Recursos 
Tonny Ferreira – Produtor do Grupo de Teatro V2 
Bruno Ribeiro – Mobilizador de Plateia 
Romário Santos – Assistente Geral 
Nestor Falcão – Produção do Espetáculo In Dependência (cenário) 
Claiton Oliveira – Produção do Espetáculo In Dependência (som e iluminação) 

http://www.cn1.com.br/noticias/18/46872,projeto-viva-juntos-comecca-atividades-com-jovens-de-vila-de-abrantes.html
http://www.cn1.com.br/noticias/18/46872,projeto-viva-juntos-comecca-atividades-com-jovens-de-vila-de-abrantes.html
https://bit.ly/2DYlh5a
https://bit.ly/2H8I0lB
https://bit.ly/2H6XvdD
http://portalabrantes.com/entrete/1499/index.html
https://bit.ly/2qOdpj2


 Relatório I semestre – 2018. 

12 

 

Nossos voluntários: 
Ana Veloso, Ângela e Fabiano Colombi, Lúcia de Jesus, Sr. Fernando, Giancarlo e 
Shelley. 
 
Ao Colégio Estadual de Vila de Abrantes, através do professor José Adriano Sousa – 
diretor da unidade, e da professora Sandra Barbosa – vice-diretora do vespertino. 
 
OR Contabilidade – Marciel. 
 
 
XII -Fala Coordenação Geral 
Viva a Vida vivenciou um semestre de crescimento em relação aos projetos realizados 
e ao número de beneficiários participando dos debates e das oficinas.  Assim, 
conseguimos ter impacto mais amplo nas vidas dos nossos beneficiários e na 
sociedade com a divulgação da nossa causa.  
 
Com o projeto Teatro em Debate já pensou, tanto os profissionais (Simone, Tonny, 
Évelin, Nestor, Oliver e Romário) quanto os jovens atores do Grupo V2 vêm se 
esforçando muito, realizando um sonho de muitos anos: levando seus debates para a 
comunidade e espalhando mensagens sobre direitos humanos e prevenção. Observar 
o amadurecimento, entusiasmo e profissionalismo do grupo é uma coisa muito feliz e 
satisfatório!  Vale também reconhecer como isso requer bastante energia da equipe 
em geral e o apoio técnico detalhado da Coordenação (Évelin e Graça) em relação à 
prestação de contas – continuamos aprendendo a lidar com isso.   
 
Nesse semestre, as nossas historias de sucesso sobre Jesse e Thiago demonstram o 
progresso significante dos meninos do Grupo Vila Jovem, a participação deles no 
Fórum Social Mundial, recitando suas poesias com um público bem diferenciado, foi 
particularmente comovente.   
 
A primeira etapa do projeto VivaJuntos – as oficinas sobre Direitos Humanos e 
Juventude com os alunos do 1o ano do Ensino Médio no Colégio Estadual de Vila de 
Abrantes – foi realizada com bastante entusiasmo, despertando o interesse dos alunos 
em discutir esses assuntos fundamentais. 
 
O educador Marcos Paulo continua mostrando sua energia e dedicação nesses dois 
trabalhos. É grande a nossa expectativa em ver, neste segundo semestre, as exibições 
de fotografia e grafite baseadas nas aprendizagens do VivaJuntos.  
 
O projeto #VivaJuntos trouxe outras conquistas em relação ao trabalho de 
Comunicação, com entrevistas, reportagens, cards e vídeos – sentimos que temos cada 
vez mais visibilidade na região e no mundo. 
 
Continuamos na luta para a Mobilização de Recursos, esperando mais boas notícias no 
segundo semestre para assegurar a sustentabilidade desses trabalhos tão importantes! 
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Financiadores e parceiros: 
 

 

                            


