
Agenda Aberta
Dialogando com a Liberdade

O I Encontro sobre Violação de Direitos, ocorrido em
julho deste ano, resultou na efetivação do projeto
Agenda Aberta, trazendo para a comunidade debates
sobre temas do cotidiano do bairro, sempre com a
presença de um especialista sobre o assunto em pauta.

Nossa primeira Agenda Aberta aconteceu dia 29 de
agosto e recebeu Simone Requião, professora,
pesquisadora e mestranda pela Universidade Federal da
Bahia – UFBA, que abordou o tema Mulheres
Encarceradas e a Arte como instrumento para expressar
e dar voz aos seus sentimentos.

Com a presença de 24 pessoas da comunidade, Simone
Requião, através de uma linguagem simples, mas com
apresentação de dados consistentes, impressionou a
plateia e pode sensibilizá-la para um olhar diferenciado
sobre o encarceramento feminino.
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Professora e pesquisadora
Simone Requião, foi a palestrante
convidada



Agenda Aberta
Genocídio e Violência Policial

Em 26 de setembro, foi a vez de o sociólogo Marcos
Paulo, um dos fundadores do Juventude Ativista de
Cajazeiras (Jaca), trazer, para a comunidade de Vila de
Abrantes, sua vasta experiência acadêmica e de vida.
Recebemos em nossa sede 53 pessoas, incluindo a vice-
diretora da Escola Estadual Vila de Abrantes, professora
Sandra Barbosa, que esteve acompanhada de alguns de
seus alunos do EJA – Educação de Jovens e Adultos.
Juntos fizemos o debate de tema tão próximo à
comunidade, que é a questão do genocídio e da
violência policial.

Foi uma noite de muitas reflexões e de exemplos
trazidos sobre a realidade vivida por eles no seu
cotidiano. Durante o debate, ficou evidente a percepção
ainda muito equivocada que tem a comunidade sobre o
papel do Estado na mediação da justiça e direitos
humanos: em depoimentos apresentados, foi defendida
como “adequada” a postura repressora e autoritária da
Polícia no combate à violência.

Como o tempo foi curto para um debate mais amplo, a
ONG Viva a Vida já se dispôs em levar, às escolas da
comunidade, discussões sobre temas que não puderam
ser abordados com mais clareza e profundidade, a
exemplo da pena de morte, que chegou a ser defendida
por alguns dos participantes.
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Sociólogo Marcos Paulo  durante
 batepapo com os jovens



Sarau & Cine Debate
Empoderamento da Mulher

Nossa agenda de ações voltadas para interação com a
comunidade continua a todo valor. Com calendário fixo,
os Saraus acontecem toda última sexta-feira do mês.
Destaque para o tema de setembro, com construção e
recital de poesias que enfatizaram o empoderamento da
mulher.

Foram os nossos jovens que elaboraram toda a
programação, decoração e principalmente as poesias
políticas.

Para o Cine Debate, o educador Marcos Paulo trouxe
para a discussão os vídeos do filósofo Friedrich
Nietzsche, provocando uma reflexão sobre como leitura
literária é importante para compreensão do mundo.

Outra grande produção realizada pelos jovens foi a
criação de fanzines, com informações sobre a realidade
social de Vila de Abrantes, empoderamento e poesias.
Distribuídos para o público do Sarau, os fanzines podem
ser lidos das páginas 4 a 7 deste Boletim.
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A Importância da Literatura



Fanzine 1
Frente
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Fanzine 1
Verso
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Fanzine 2
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Fanzine 2
Verso
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Curso de Mobilização de Recursos
Mandala Consultoria
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Em busca de ampliar os horizontes da equipe e beneficiários,
a diretoria e coordenação geral da Associação Viva a
Vida proporcionaram, através da Mandala Consultoria, uma
Formação sobre Mobilização de Recursos. Realizada em 17 e
18 de setembro, a atividade aconteceu na sede da Viva a Vida,
reunindo diretoria, equipe e principalmente o público
atendido pela ONG.

Foram dois dias de trabalho intenso, produtivo e prazeroso,
oportunidade em que foi possível aprender sobre
sustentabilidade, fontes de recurso e, sobretudo, planejar
ações viáveis junto à comunidade que possam trazer recursos
humanos, materiais e financeiros para a Viva a Vida.

Fruto desse curso, foi formado um Grupo de Trabalho (GT)
composto por representantes da ONG Viva a Vida e também
pelo público atendido. A partir do primeiro encontro, com
data ainda a ser definida, o GT vai traçar ações para
construção de um plano de mobilização de recursos.

Agradecimento especial aos cinco jovens que dedicaram,
voluntariamente, seu final de semana para trabalhar nesse
assunto importantíssimo para o futuro da nossa missão na
comunidade de Abrantes.



Acompanhe nossa agenda Boletim n 3.16

Café com elas: Mães pela Diversidade.
No dia 22 de outubro, vamos tomar um belo
café e discutir sobre diversidade em família.
Às 10h30, na sede da Viva a Vida.

Sarau & Cine Debate.
No dia 28 de outubro, venha se divertir no
Sarau de Poesias e aprender um pouco mais
no Cine Debate.
Das 17h às 20h, na sede da Viva a Vida.

Site: ongvivaavida.wixsite.com/vivaavida
Facebook: vivaavida.org
Blog: vivaavidablog.tumblr.com (English)

Associação Viva a Vida  Rua Direta do Buris, 50  Vila de Abrantes  Camaçari.
71 36713339 / 9 88355764


