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"AS ROSAS DA RESISTÊNCIA NASCEM NO ASFALTO. A GENTE
RECEBE ROSAS, MAS VAMOS ESTAR COM O PUNHO CERRADO
FALANDO DE NOSSA EXISTÊNCIA CONTRA OS MANDOS E
DESMANDOS QUE AFETAM NOSSAS VIDAS. 
 
Mariele Franco



Lançamento de mais um lindo material de comunicação do Grupo de Teatro V2, um

vídeo de 5 minutos com o resumo do espetáculo In Dependência.

Confira o espetáculo na íntegra e um breve resumo:

 

https://drive.google.com/file/d/1CjiPZ8V3t4jjmHIy8AEBSZfT4_TmMtKl/view

https://www.youtube.com/watch?v=U7f6tBCujK4



A semana começou... o ano começou!

Estivemos presentes na Semana

Pedagógica do Colégio Estadual Vila de

Abrantes, apresentando os resultados

de 2018 e a proposta de ações para

2019. O retorno ao nosso trabalho foi

muito gratificante, tendo a

coordenadora de projetos Évelin Salles,

o educador Marcos Paulo e o jovem

poeta Jesse Jasal ouviu o relato da

equipe de professores quanto às

mudanças significativas que o projeto

#VivaJuntos vem proporcionando

para a vida dos jovens e da

comunidade escolar.



O Grupo de Teatro V2 - começamos a turnê 2019!!!

No dia 16 de março, apresentou o espetáculo In Dependência. Desta vez, foi o Centro

Cultural Berimbau Arte, em Barra de Pojuca - Camaçari, que recebeu os 13 atores de

Vila de Abrantes! Uma plateia infanto-juvenil encheu o espaço de alegria e perguntas

sobre violência, racismo e a importância das famílias.



A Associação Viva a Vida, junto com

seus jovens do projeto #VivaJuntos,

homenageou Marielle Franco com a

ação #FlorescerPorMarielle. A

homenagem foi no dia 14 de março,

data em que se completou um ano da

brutal morte (execução) da vereadora

carioca, quando divulgamos o grafite

de seu rosto com a

#FlorescePorMarielle.

Em 2018, época de sua morte, um

grafite foi feito na sede da entidade

pelos jovens do projeto #VivaJuntos,

sob coordenação do educador Marcos

Paulo.

Todos nós continuamos aguardando

justiça!



Publicamos mais um relatório do

GlobalGiving, onde contamos a

história de Miquéias, um jovem

que superou a timidez e baixo

autoestima a partir de sua

participação no #VivaJuntos.

Miquéias é um dos artistas do

projeto que já expuseram a arte

do grafite em sua comunidade e

em shoppings da cidade.

Parabéns ao Miquéias e à equipa

Viva a Vida, que continua a

apoiá-lo!

https://drive.google.com/file/d/

1cQcinpxTbfR4LQ7ptrqZWFAS

bKwtzB6V/view?ts=5cb5e753

https://drive.google.com/file/d/%201cQcinpxTbfR4LQ7ptrqZWFAS%20bKwtzB6V/view?ts=5cb5e753

