
RELATÓRIO I SEMESTRE.17
SU

PE
RA

ÇÃ
O

 
A

U
TO

 E
ST

IM
A

 
RE

SI
ST

ÊN
CI

A

ED
U

CA
ÇÃ

O
 

O
FI

CI
N

A
S 

PL
A

N
O

 D
E 

VI
D

A

D
IR

EI
TO

S 
H

U
M

A
N

O
S 

RA
CI

SM
O

 
VI

O
LÊ

N
CI

A

“A Associação Viva a Vida tem por missão o empoderamento de 
adolescentes e jovens em contexto de risco social para que 
possam fazer escolhas saudáveis e desenvolver autoestima, 
autonomia e controle sobre suas vidas; o trabalho foca em
atividades educacionais, artísticas, culturais, socioambientais, 
esportivas e de mobilização comunitária para a prevenção ao 
abuso de drogas, o combate à violência e a garantia de Direitos 
Humanos”. 



MENSAGEM DO PRESIDENTE

Este relatório visa à prestação de contas das 
atividades referentes ao primeiro semestre 
do ano de dois mil e dezessete, da 
Associação Viva a Vida – VAV, que é uma 
Organização Não Governamental, idealizada 
e fundada por Gisella Hanley, em 2003, com 
o propósito de acolher crianças e 
adolescentes com dependência química. 

A organização foi reconhecida, 
nacionalmente, com o Diploma de Mérito do 
Escritório Nacional de Antidrogas e, a partir 
do ano de 2010, mudou seu foco de atuação 
para a PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE 
DROGAS, por entender que a prevenção é o 
caminho mais curto para conscientização 
dos nossos jovens e crianças, residentes nas 
comunidades vulneráveis, que se encontram
em estado de insegurança, instabilidade e 
fragilidade sociais. 

Em 2017, houve a ampliação das atividades 
e as ações dos nossos jovens participantes 
que atuam em vários eixos, com o propósito 
de discutir o protagonismo juvenil, por 
intermédio de atividades como: 

1. Oficinas de Direitos Humanos e 
Juventude;

2. Grupo de Teatro V2; 

3. PDI- Plano de Vida Individual; 

4. Aproximação dos pais com a Associação; 

5. Oficina de Capacitação para Mobilização 
de Recursos, com a participação de jovens. 

 
 

No momento, o maior objetivo da ONG, para
o próximo triênio, é a busca de novos 

parceiros, em níveis local, nacional e além- 
fronteiras brasileiras, visando garantir 

suporte aos programas e ao incremento do 
quantitativo de atendidos. 

 
José Viana dos Santos – Presidente 

 
Eleito em abril 2017
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HISTÓRIA DE SUCESSO

O jovem Vinícius chegou à Associação 
Viva a Vida ainda “franzino” e se 
escondendo. 
Vinícius conheceu o teatro através das 
aulas abertas realizadas no pátio da 
escola onde estudava, Centro 
Educacional Marquês de Abrantes, na 
ocasião realizada pelo educador 
Marcos Moreira. Vinícius nos relata 
que sempre quis fazer teatro, 
afirmando que quando viu as aulas 
não acreditou! Se aproximou e 
perguntou como fazer aula. Mas logo 
desanimou... um homem?? Um 
homem professor... “não confio em 
homens, queria muito que fosse uma 
professora, confio muito mais em 
mulheres. Todos os homens me 
chamam de "viado". 
São 3 anos e meio de intensos e de 
muito trabalho, experimentos, 
laboratórios, intercâmbios, debates, 
choros, sorrisos, preconceitos, 
superação, empoderamento. Se 
compararmos sua primeira entrevista, 
em 2014, com a de hoje (19.04.17), 
com certeza, há muito o que 
comemorar. 
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Vinícius passou por outros tipos de problema na 
escola, por algum tempo sofreu bullying e, em outro 
período (já fazendo parte da Viva a Vida), passou a 
cometer bullying. 
Com um trabalho árduo de aconselhamentos e 
atendimentos, as atitudes do jovem passaram por 
mudanças. 

Em 2017, para surpresa agradável de todos, Vinícius 
abre a jornada pedagógica, realizando atividades de 
dinâmica de grupo com os professores e apresenta 
seu monólogo (parte do espetáculo In dependência).
Uma grata surpresa aos olhos de alguns que não 
acreditavam em sua mudança e para outros que 
apostavam que o tempo, o trabalho e a 
oportunidade podem mudar o comportamento de 
um jovem. 

“Foi uma reviravolta, depois de tanta dificuldade e 
minhas práticas ruins, eu voltar e poder mostrar o 
quanto eu mudei e o quanto eu aprendi. Hoje, sou 
parabenizado em todos os eventos culturais da 
escola”. 

“Se não fosse a Viva a Vida, eu poderia ser uma 
pessoa frustrada, eu ficaria perdido nos meus 
objetivos, eu não teria a experiência de fazer teatro, 
eu não teria o conhecimento de hoje, eu não saberia 
me relacionar com as pessoas, nem chegaria onde 
estou. Há três anos, eu era introspectivo, não 
confiava nas pessoas”. 
http://ongvivaavida.wixsite.com/vivaavida/relatorios 



PROJETOS

Mais de 180 adolescentes com idade de 15 a 18 
anos foram atendidos. 

86% dos jovens que frequentaram as oficinas 
sentem-se mais fortes e empoderados para 
enfrentar preconceitos e outras violações de seus 
direitos. 

67% entendem melhor sobre violência e racismo. 

46% sabem, a partir das atividades, como reagir ou
quem procurar caso seja vitima de violência e 
outras violações de direitos. 

O Grupo de Teatro V2 finalizou o semestre 
com 30 jovens com idade de 14 a 24 anos 
e 1 espetáculo apresentado, impactando 

mais de 50 pessoas da platéia, formada 
pela comunidade local. 

 
Na avaliação geral, 100% dos alunos 

apresentaram mudança em alguns dos itens 
trabalhados referente à autoestima – sentem-

se mais valorizados, superaram algum tipo 
de vergonha (incluindo de falar em público), 

lidam melhor com sua aparência 
(características físicas) e sentem-se mais à 

vontade para expressar suas idéias para 
outras pessoas. 

 
O maior impacto nesse semestre foi a 

quantidade de jovens que declaram que 
gostam de se oferecer para liderar alguma 
tarefa de grupo: aumentou de 7% (quando 
era este índice??) para 33%. Protagonismo 

juvenil é isso!04

Oficinas Direitos 
Humanos e Juventude

Teatro



ATIVISMO SOCIAL 
E POLÍTICAS PUBLICAS

VIOLÊNCIA 
E EXPLORAÇÃO SEXUAL

ATIVISMO SOCIAL 
E POLÍTICAS PUBLICAS

Fortalecendo a rede, em 
13 de fevereiro, a 
coordenadora de 
Projetos Évelin e a 
Coordenação do CAPS AD 
de Camaçari reuniram-se 
para discutir sobre a 
continuidade do 
Conselho de Políticas
sobre Drogas – COMAD. 
Em pauta, foram 
resgatadas a história e 
documentação dos anos 
anteriores e propostas 
novas ações para 
reativação de importante 
instrumento de controle 
social para o município, 
ficando estabelecida uma 
agenda de ações por 
parte do CAPS e da 
Associação Viva a Vida. 
Por políticas públicas 
melhores para Camaçari!

CENTRO DE 
ATENDIMENTO 
PSICOSSOCIAL 
ÁLCOOL E DROGAS  A CESE – Coordenadoria 

Ecumênica de Serviço – 
promoveu, dia 13 de 
março, um debate 
público sobre Reforma 
da Previdência. A 
coordenadora de 
Projetos Évelin e a 
professora de Teatro 
Simone Requião 
estiveram presentes, 
oportunidade em que 
puderam desfrutar de 
um debate ético e 
coerente sobre a 
situação que o Brasil está 
vivendo.

COORDENADORIA 
ECUMÊNICA DE 
SERVIÇOS

A Secretaria de 
Desenvolvimento 
Social, através do 
Creas, realizou, no 
teatro Alberto 
Martins, em Camaçari, 
um debate sobre 
abuso e exploração 
sexual. Na ocasião, a 
ONG PLAN 
Internacional também 
apresentou pesquisa 
sobre o assunto 
realizada no 
município. 

A atividade marca o
dia 18 de maio: Dia de 
Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual 
com Crianças e 
Adolescentes.

CENTRO DE 
REFERENCIA 
ESPECIALIZADO EM 
ASSISTENCIA SOCIAL

 A coordenadora de 
Projetos Évelin Salles 
realizou um debate 
pertinente sobre 
LGBTFOBIA com 
jovens da comunidade 
de Vila de Abrantes. A 
ideia era ouvir o que 
os jovens tinham a 
falar e trazer alguns 
dados sobre a triste 
realidade de violência 
vivida por esse grupo 
de pessoas. Na 
ocasião, alguns jovens 
falaram de suas 
experiências 
particulares, como 
contar para seus pais 
sobre sua opção 
sexual, como é a 
convivência na escola 
e a própria aceitação. 
“Eu nunca falei isso em 
outro lugar, mas eu 
sou bissexual... minha 
família aceita, mas 
nunca me senti tão 
livre para falar isso em 
um grupo” Menina, 18 
anos – Grupo V2 de 
teatro. A atividade 
marca o dia 17 de 
maio: Dia 
Internacional de 
combate à homofobia.

BATE  PAPO

LGBTFOBIA
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ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA 
Parte do plano de visibilidade e articulação 
comunitária, a Associação Viva a Vida, 
representada pela coordenadora geral, 
Cressida Evans, a coordenadora de projetos, 
Évelin Salles, e o mobilizador de tecursos, Luiz 
Carlos, estiveram visitando o vereador Val 
Estilos em seu projeto Associação de Apoio à 
família e ao meio ambiente – AFAB – 
localizado em Vila de Abrantes. Fruto dessa 
visita, o vereador conheceu a sede e os jovens 
do teatro, além de viabilizar o registro de 
Utilidade Pública Municipal, junto à Prefeitura 
de Camaçari.

O Cine Viva a Vida é uma atividade porta 
aberta, sem intenção de quantidade de 

beneficiários. Atividade livre, de 
entretenimento para oportunizar a 
comunidade a experimentar outras 

alternativas de lazer. 
 

20.04.17 O primeiro filme exibido foi “A 
mansão mágica”, com foco nas crianças da 

rede pública de ensino, e tivemos a grata 
surpresa de receber 23 alunos. Essa atividade 
nos fez perceber a deficiência de ações deste 

âmbito para um público com idade de 09 a 12 
anos. Já estamos programando as próximas. 

 
31.05.17 A segunda sessão exibiu o filme “A 

Preciosa”, que aborda a gravidez na 
adolescência, violência e abuso sexual. A 

intenção desse cineclube foi discutir sobre 
Abuso e Exploração Sexual com Crianças e 

Adolescentes, para destacarmos o dia 18 de 
maio. Mesmo com o público reduzido, 

acolhemos os quatro jovens e exibimos o filme
(dois destes, alunos das oficinas de Direitos 

Humanos e Juventude, ministradas no Colégio 
Estadual de Vila de Abrantes).
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INTEGRAÇÃO 
Na Associação Viva a Vida, priorizamos a participação dos beneficiários na 
elaboração e execução dos projetos. Por isso, sempre realizamos atividades
que possam fazer a integração, desde a diretoria, perpassando pela 
comunidade até os beneficiários.

No dia 02 de fevereiro, a
Viva a Vida participou da
Jornada Pedagógica do
Colégio Estadual Vila de
Abrantes. Um dia de
aprendizado, discussões e
planejamentos.
Agradecemos ao jovem
participante Vinícius
Cerqueira pela brilhante
participação, tendo
apresentando seu
monólogo e dinâmica de
grupo com os professores! 

JORNADA 
PEDAGÓGICA

No dia 08 de fevereiro,
começamos,
efetivamente, o ano de
2017. E para dar início
aos trabalhos, nada
melhor do que reunir
diretoria, equipe, pais e
beneficiários em uma
tarde de planejamentos
na sede da Viva a Vida. 

Dando continuidade a
nossa integração
tivemos, na segunda
parte dos trabalhos, a
participação da
consultora externa Mara
Vanessa, que junto com a
diretoria, 

equipe, pais e
beneficiários iniciou a
construção do plano
estratégico da Associação
Viva a Vida, além da
revisão da missão. Foi
um adorável dia na Praia
de Piruí – Arembepe.

EQUIPE

Os beneficiários de todos
os projetos se reuniram,
aproveitando o momento
para usufruir da
companhia uns dos
outros. Para agregar o
encontro, o novo
presidente José Viana e
demais membros da
diretoria puderam falar,
de forma dinâmica, quais
suas atribuições e
colaborações para a
instituição, além de
estreitar as relações com
as coordenadoras geral e
administrativa. 

ENCONTRÃO
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Como parte dessas ações de Captação, a 
coordenadora geral e Luiz Carlos visitaram 
algumas instâncias municipais que podem 
apoiar o nosso trabalho – as secretarias dos 
Conselhos Municipais da Criança e do 
Adolescente, e da Assistência Social; a 
Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania; e a Secretaria de Educação. 
Realizamos os primeiros passos para parcerias
positivas e produtivas em prol das crianças, 
adolescentes e jovens no município.

No dia 24/05, a coordenadora geral, a 
coordenadora de projetos e o mobilizador de
recursos apresentaram uma proposta 
financeira para a secretária da SEDES, senhora 
Simara Ellery. Discutimos nossas metas e 
resultados para adolescentes e jovens no 
contexto de risco social e a participação 
potencial da SEDES no empoderamento da 
comunidade em Vila de Abrantes.

Como parte dos nossos esforços dobrados em 
Mobilização de Recursos, elaboramos um lindo 
portfólio, explicando nossa história, 
abordagem e impacto, a ser apresentado aos 
possíveis financiadores – veja a versão 
eletrônica no nosso site, na aba Relatórios. 
Agradecemos a colaboração de Rodrigo Borges
na produção de qualidade!

Numa segunda etapa da apresentação do 
nosso trabalho, recebemos na nossa sede, no 
dia 08/06, a subsecretária da Sedes, Claudia 
Marocci. As duas reuniões foram bastante 
produtivas, e esperamos um retorno positivo 
da secretaria. Para dar continuidade à 
mobilização de recursos, estamos elaborando
propostas a serem apresentadas a algumas 
empresas na região. Em julho, pretendemos 
marcar visitas para que seja feita essa 
apresentação. Já começamos com uma visita 
muita produtiva ao Shopping Boulevard, em 
Camaçari, que tem interesse em tornar um 
parceiro da ONG.Grupo de Trabalho de Mobilização – realizamos

reuniões nos dias 12/04 e 17/05 para elaborar 
nosso Plano Estratégico de Mobilização de 
Recursos e planejar a rifa a ser realizada no 
próximo trimestre. Esperamos a sua 
colaboração nessa iniciativa!  

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS
Luiz Carlos – o especialista em Captação de Recursos junto às instituições públicas e privadas – começou a 
trabalhar com Viva a Vida no dia 22 de março. Ele já começou a por em prática uma parte do nosso Plano de 
Ação de mobilização de Recursos, dando sua expertise e energia. Seja bem-vindo Luiz Carlos!

Editais – durante esse período, elaboramos as
seguintes propostas financeiras: FBDH, MRV, 
CESE e a empresa Volkswagen – aguardamos 
os resultados com dedos cruzados!

Grant Thornton – no início de junho, 
encerramos nossa parceria formal com a 
empresa multinacional Grant Thornton, que 
nos deu apoio técnico nas áreas de marketing, 
planilhas financeiras, e comunicação. 
Agradecemos os integrantes da toda a equipe e
esperamos continuar em contato com eles. 
Veja o vídeo que Grant Thornton produziu para 
Viva a Vida (aqui coloque o link para YouTube)
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REFLEXÃO DO SEMESTRE
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Alguns pontos de destaque foram ressaltados: 

· Nova Diretoria e Conselho Fiscal, que 
demandaram muito esforço, mas hoje estão 
estabilizados e com componentes que moram 
na região de Abrantes e adjacências; 

· Integração em Arembepe que reuniu 
diretoria, colaboradores, pais e beneficiários; 

· Participação do evento da MROSC, que trouxe
muito esclarecimento para a coordenação 
administrativa; 

· Articulação externa, visitas institucionais e a 
possibilidade de escrever várias propostas 
financeiras, como parte da articulação de 
mobilização de recursos; 

· A quantidade de beneficiários atendidos nas 
oficinas da escola; 

· 

Amadurecimento do grupo de teatro e integração do 
grupo com a ONG; 

· A construção do repertório do espetáculo In 
Dependência e os desdobramentos disso; 

· Reconhecimento do Grupo de Teatro V2, na 
comunidade de Vila de Abrantes, e o espetáculo 
apresentado com grande público; 

· A pré-aprovação do projeto Criança Esperança; 

· A realização de oficinas que pensem na prática 
artística para além da interpretação; 

· O sucesso do Cine Clube.

Para encerrarmos o semestre, elaboramos uma pequena atividade para ouvirmos da equipe técnica e 
coordenação suas impressões positivas e as intercorrências ocorridas entre janeiro e junho, para assim 
darmos continuidade ao nosso trabalho, no próximo semestre, com mais qualidade ainda. 

Chegando à conclusão de que o semestre foi repleto de grandes conquistas na realização das atividades 
dentro do previsto, mesmo com as indecisões financeiras, a equipe se manteve unida, profissional e 
dedicada aos beneficiários.



MENSAGEM DA
COORDENADORA GERAL

A estabilidade, competência e 
dedicação da nossa equipe nesse 
semestre liberaram a 
coordenação a focar mais em dois 
assuntos essenciais para o futuro 
da ONG – a Articulação Externa e a 
Mobilização de Recursos. Com a 
ajuda do nosso mobilizador (e 
agradecemos os financiadores 
Chance for Childhood e Childreach 
International pelo apoio financeiro 
para esse projeto), conseguimos 
reunir com vários interessados da 
Prefeitura de Camaçari e, agora, 
temos uma participação mais ativa 
nos conselhos municipais 
relevantes ao nosso trabalho. 
Continuamos, ainda, com 
instabilidade financeira, mas 
agora com perspectivas futuras e 
sentindo que as pessoas chaves 
na região começaram a 
reconhecer a qualidade do nosso 
trabalho e o impacto positivo que 
ele tem nas vidas dos jovens e 
adultos participantes. 

As nossas atividades de 
comunicação também apoiaram a 
nossa crescente visibilidade tanto 
no nível doméstico, quanto no 
nível internacional. Uma leitura 
das nossas histórias de sucesso 
(veja no início deste relatório e na 
aba Relatórios no nosso site) 
deixaria qualquer leitor ou leitora 
sem dúvidas sobre os grandes 
passos para frente que os nossos 
jovens participantes estão 
realizando, mostrando sua energia 
fantástica e sua promessa para 
um futuro brilhante para sua 
geração! 
Cressida Evans 
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Lucas de Jesus e Maiko, que têm contribuído com 
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