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REALIZAÇÃO APOIO



MENSAGEM DA PRESIDENTE

Nesta edição vocês vão ter notícias
dos resultados surpreendentes que
obtivemos neste primeiro semestre de
2019. Foi mais um período de muitos
desafios, mas com o apoio e
dedicação de toda equipe
conseguimos mais uma vez nos
manter de pé.
E quem ganha com isso: comunidade
de Vila de Abrantes, que através dos
projetos Teatro em Debate: já pensou
e #VivaJuntos, além das intervenções
Agenda Aberta e Cine Viva a Vida,
pode receber informação e
transformação.

Boa Leitura.
Angela Colombi

Presidenta



RESULTADOS
 

362 pessoas informadas sobre bullying, racismo, violações
de direitos e diferentes tipos de família;

 

 

375 pessoas informadas sobre violência e abuso sexual;
mercado de trabalho e Previdência Social; mobilização
comunitária; racismo; saúde reprodutiva, direitos sexuais;

 210 alunos do ensino médio informados sobre direitos
humanos e socioambientais; 
 
1 Grupo de teatro com 16 jovens;
 
1 Prêmio Internacional.

 



Prêmio e Sustentabilidade Maya Ajmera

A Associação Viva a Vida recebeu o Prêmio de
Sustentabilidade Maya Ajmera de 2019,
concedido pelo Fundo Global de Infância (GFC –
Global Fund for Children). Segundo
comunicado oficial da organização americana
dirigido à entidade baiana, a honraria foi pelo
sucesso obtido na criação de mudanças
duradouras para os jovens da comunidade de
Abrantes.
A Viva a Vida foi a única instituição da América
Latina a receber o prêmio da organização
americana. As outras duas contempladas têm
sede na República Democrática do Congo e
Quirguistão.

Atuando em Vila de Abrantes desde 2003, a
entidade baiana utiliza arte-educação, incluindo
teatro, poesia, grafite e fotografia, para capacitar
os jovens de Vila de Abrantes a fazer escolhas
saudáveis, desenvolver a sua autoestima e
assumir o seu futuro.

Para realizar suas ações, a Viva a Vida conta
com a parceria do Colégio Estadual de Vila de
Abrantes (CEVA). Por meio do grupo de teatro
juvenil V2, oferece uma mistura de artes e
prevenção ao abuso de drogas, à medida que os
jovens criam peças para serem apresentadas
para a comunidade.

Avaliação Externa
"Sofri bullying por ser alta, magra, negra...

apanhei muito na escola. Eu era uma

lagarta: o tempo da depressão foi o tempo

do casulo e o teatro foi o momento da

borboleta sair e voar".

Que nossas borboletas continuem saindo e voando! O
Grupo de Teatro V2 recebeu a visita de Mara Vanessa,
consultora da Curare, que realizou um Grupo Focal para
avaliar o impacto do trabalho realizado pela Associação
Viva a Vida. Impacto impressionante! Citações comoventes!
Agradecemos à professora e diretora Simone Requião e a
Tonny Ferreira pelo trabalho tão lindo e efetivo realizado e
a Mara Vanessa para que a solidariedade continue!

Inegável o crescimento em muitos sentidos que o teatro
vem trazendo para esses adolescentes, no sentido do
empoderamento, da autonomia, das escolhas saudáveis.
Formando cidadãos conscientes e com capacidade de
empatia. E, de quebra, provocando mudanças nas famílias,
inserindo uma visão mais crítica, uma disposição para o
questionamento. O trabalho a partir da realidade desses
adolescentes, que é a origem da peça (In) Dependência,
tem a força da educação libertadora, freiriana.



Projetos Grupo de Teatro V2

#VivaJuntosSustentabilidade
Oficinas de Direitos Humanos e Socioambientais

Iniciamos, dia 03 de abril, as oficinas de
Direitos Humanos: racismo e violência, que
aconteceram no primeiro semestre de 2019.
O educador Marcos Paulo é o responsável
pela atividade que atendeu 8 turmas de
primeiro ano do ensino médio do Colégio
Estadual Vila de Abrantes. Mais de 210
alunos receberam informações sobre
prevenção a violência, cultura de paz e
formas de denunciar violações de direitos.
Apostamos que foi um semestre de muito
aprendizado!!!

Entre março e maio, o Grupo de Teatro V2, com seus 16 integrantes, apresentou sua nova turnê
2019, que aconteceu entre abril e maio, com o espetáculo In dependência, que tem direção e
pesquisa de Simone Requião e produção de Tonny Ferreira.
 
Foram 6 apresentações em escolas das redes públicas estadual e municipal de Vila de Abrantes –
Maclina da Glória, Marques de Abrantes e Catu de Abrantes, uma organização não governamental
em Barra de Pojuca, área de grande vulnerabilidade citada pelo Conselho Municipal da Criança e
Adolescente como região de grande propensão de beneficiários da rede de proteção especial –
Berimbau artes, na instituição Diáspora Solidária – em Arembepe, onde está situado a base do
Conselho Tutelar que atende à região da orla de Camaçari e, por fim, o Colégio Tancredo Neves,
em Jauá, bairro ao lado de nossa sede, onde a maioria dos beneficiários faz parte de nossas
ações.
 
Nesta temporada, contamos com a parceria do Conselho Tutelar Orla, que fez o diagnóstico da
região de maiores necessidades de intervenção e divulgação.
 “espero que essa compreensão que racismo existe chegue mesmo à plateia”. Jovem em Jauá
“em geral, para mudar, temos que entender... ter compaixão”. Plateia em Arembepe.
“têm muitas crianças que sofrem bullying na escola... tem que deixar fluir e eles ganham o mundo
(sobre pessoas tímidas)”. Plateia Barra de Pojuca.



Mutirão de Grafite
Os jovens do grupo #VivaJuntos Sustentabilidade
grafitaram a sede da Viva a Vida e ajudaram na
arrumação da ONG, para iniciar o semestre de
trabalho com as energias renovadas. O encontro
também marcou o retorno das atividades do grupo
#VivaJuntos Sustentabilidade com uma nova
roupagem, fruto do financiamento do Prêmio  de
Sustentabilidade Maya Ajmera.

Formação de equipe de jovens
multiplicadores
Foi realizada reunião para apresentação do
projeto #VivaJuntos Sustentabilidade e
definição de atividades. Seis jovens estarão
diretamente gerenciando o projeto sob
coordenação do educador Marcos Paulo, com
ações de comunicação, administração,
desenho e equipamento.  As atividades
finalizam neste mês de julho. Que continua
até julho.



Intervenções e articulações
Agenda Aberta
O Ciclo 2019 – nos meses de maio e junho, profissionais, militantes e parceiros da rede de
assistência e saúde de Salvador e Região Metropolitana participaram das atividades realizadas no
Colégio Estadual de Vila de Abrantes. Na oportunidade, foram promovidos encontros com alunos do
vespertino na primeira palestra e com jovens e adultos da EJA – Educação de Jovens e Adultos nos
demais cinco encontros. 375 adultos foram atendidos.
 
Violência e Abuso Sexual – Crianças e Adolescentes – com CREAS (Centro de Referência
Especializado em Assistência Social).
 
Mercado de Trabalho e Previdência – Social com Juracy Bahia, educador e militante social,
estudante de Economia.
 
A importância da Mobilização Comunitária e Social – com Jéssica Tatiane Ponce, assistente social
da Unidade de Saúde de Pernambués – Salvador.
 
Entre a Exclusão e a resistência: a dinâmica do racismo no quadro social contemporâneo –
com Marcos Paulo Oliveira – educador social, mestrando em Antropologia e Diversidade Afro Indígena
- UFBA.
Saúde reprodutiva, direitos sexuais e aborto, com Simone Alves, assistente social, graduanda em
Ciências Contábeis pela UNEB, militante feminista da rede de mulheres negras da Bahia.

Projeto Juntos
Parceria entre Viva a Vida, UFBA e o London School of Hygiene and Tropical Medicine (A Escola de
Higiene e Medicina Tropical de Londres).
O Programa Juntos visa melhorar o conhecimento e as habilidades dos cuidadores de crianças com
Síndrome Congênita da Zika, a fim de melhorar a qualidade de vida, a capacidade funcional e o
estado nutricional das crianças e a qualidade de vida de seus cuidadores.
Entre novembro 2018 e março 2019, a Viva a Vida apoiou a fase da expansão do Programa Juntos,
no repasse de recursos financeiros do exterior e na administração do curso para cuidadores da
região nordeste, realizado na UFBA em fevereiro 2019.
A coordenadora do projeto, Silvia Ferrite Guimarães, refletiu sobre nosso trabalho assim: "A parceria
com a Viva a Vida nas tarefas administrativas permitiu que o Programa Juntos fosse conduzido de
forma plena, com nossa energia voltada para alcançar o objetivo primordial de suporte às famílias." 
Ficamos honrados de poder apoiar um programa tão importante para essas crianças e seus
familiares através de um projeto tão significativo para Brasil.



Viva a Vida e Comunidade
Colégio Estadual Vila de Abrantes

Em fevereiro, 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 Jessé
Jesal ouvido o relato da equipe de
professores quanto às mudanças
significativas que o projeto #VivaJuntos
vem proporcionando para o dia a dia
dos jovens e da comunidade escolar. 
Na oportunidade, expomos o material
de grafite e fotografia do grupo
#VivaJuntos para toda a unidade
escolar. Cinquenta professores
estavam presentes e mais de um mil
alunos contemplaram a exposição.

O Colégio Estadual de Vila de Abrantes reuniu família, professores e funcionários para um café da
tarde em 12 de abril. A Associação Viva a Vida foi convidada para conhecer os pais e responsáveis e
para falar um pouco sobre a importância da participação da família no contexto escolar, mas,
sobretudo, no contexto afetivo. A coordenadora de projetos, Evelin Salles, realizou a atividade. 
O CEVA mais uma vez está de parabéns, por colocar juntos escola e 60 famílias!!



Conselho Tutelar
No dia 6 de abril, o Conselho Tutelar (Orla) de
Camaçari, presidido por Leonardo Oliveira,
esteve na Associação Viva a Vida, tendo sido
levado pelas conselheiras Edilene e Maria para
um bate-papo importantíssimo com a equipe de
coordenação e educadores. 
O assunto foi "como denunciar casos de
violência sexual, mantendo a confiança dos
beneficiários, protegendo as famílias e
colaboradores". Uma manhã muito produtiva. 
Agradecemos ao Conselho e seguimos mais
fortes na proteção de nossas crianças,
adolescentes e jovens.

Caminhada
A Secretaria de Desenvolvimento Social
e Cidadania, por meio do CREAS –
Centro de Referência Especializada,
cumprindo sua agenda de mobilização
do dia 18 de maio - Dia Nacional de
Combate à Violência Sexual Contra
Crianças e Adolescentes, realizou a
caminhada que reuniu a rede de
proteção. A Associação Viva a Vida
também participou da ação.



Grupo Gestor Juvenil e Beneficiários

Encontrão

Essa nova etapa também prevê a
formação de um grupo que vai
trabalhar junto com a diretoria e
equipe na gestão geral da ONG,
fazendo uma interligação entre
beneficiários dos projetos e gestão. 
Para tanto uma campanha de
divulgação foi promovida, a fim de
realizar a eleição, composição e
atividades no segundo semestre.

Para fechar o semestre, reunimos os
beneficiários dos projetos Teatro V2 e
#VivaJuntos, equipe e diretoria para um
momento especial: conhecer os novos
integrantes da diretoria, entrega de
certificado aos participantes da última
turnê do Grupo de Teatro V2
2018/2019 e roda de conversa sobre
“Como a arte pode transformar sua
comunidade”.



Intercâmbios e Formações
FETIPA – Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao
Trabalhador Adolescente da Bahia.  A Viva a Vida passou a fazer parte do FETIPA. Para selar essa
nova parceria, participamos de algumas atividades importantes.

Curso Viver Sem Violência (do Canal
Futura) – o seminário aconteceu dia 07 de
junho, no auditório do FETIPA, e teve
como objetivo construir a rede de proteção
e distribuir o material que serve de apoio
para formação de grupos e alunos: um kit
com 4 DVDs com histórias de fantoches,
falando sobre violência e exploração
sexual.

Conferência para dar destaque ao dia
12.06, que dá visibilidade à Luta de
Combate ao Trabalho Infantil. Nesta
edição, o tema foi: “Trabalho Infantil – E o
tráfico de Drogas”. Os jovens poetas
Thiago Almir e Jesse Jesal e o educador
Marcos Paulo, do grupo
#VivaJuntosSustentabilidade, abriram o
evento com lindas poesias.



Administrativo
Nova Diretoria – Pela primeira vez, a Associação Viva a Vida tem 100% de sua diretoria composta por
membros da comunidade onde atua – Vila de Abrantes. Outro destaque importante é que as mulheres
representam a maioria, sendo três mães de beneficiários dos projetos (presidente e 2 conselheiras) e
um beneficiário do projeto de teatro. Por fim e tão importante, a diretora financeira, já atuante da nossa
equipe desde 2015, é também membro da comunidade.
A nova gestão iniciou no dia 06 de abril de 2019 e vai até março de 2021, São eles:
 
Ângela Colombi – Presidente
Ana Cristina – Diretora Financeira
Edilene Hungria da Silva – Conselheira Fiscal
Márcia Fortunato Silva – Conselheira Fiscal
Lucas de Jesus – Conselheira Fiscal (jovem beneficiário Grupo V2)
José Viana dos Santos – Suplente

Visitas – Recebemos uma visita muito
importante para as próximas parcerias entre
Prefeitura de Camaçari e Viva a Vida. A
secretária Andréa Montenegro, titular da
Secretaria de Desenvolvimento de
Camaçari, junto com sua equipe veio
conhecer nossos projetos e, sobretudo,
nossos jovens. 
A ideia é que novas parcerias sejam
firmadas entre a Organização e Prefeitura
de Camaçari, por meio da Sedes.



Reflexão do semestre – Coordenadora Geral,
Cressida Evans
Este ano, Viva a Vida vivenciou um 1º semestre mais difícil, com poucos recursos financeiros,
dependendo muito da dedicação da equipe e da energia dos nossos jovens participantes. 
Mas a conquista de termos garantido uma Diretoria composta somente por membros da comunidade
nos deixa felizes e muito orgulhosos!
O projeto Teatro em Debate já pensou? fechou seu ciclo de apresentações, levando seus
questionamentos para a comunidade em Catu de Abrantes, Jauá, Arembepe e algumas escolas
municipais dentro de Vila de Abrantes. Agradecemos aos jovens membros do Grupo V2 pelo
profissionalismo e pela resistência demonstrados durante esse longo e valoroso período de
espetáculos.
Durante o semestre, continuamos com atividades pontuais com os jovens artistas de #VivaJuntos,
destacando a ação de pintura linda da fachada da ONG! 
Também oferecemos a primeira fase das Oficinas de Direitos Humanos e Socioambientais para as
novas turmas do primeiro ano de ensino médio no Colégio Estadual de Vila de Abrantes.
Em relação a esse trabalho, ficamos honrados com o Prêmio de Sustentabilidade Maya Ajmera do
Global Fund for Children (Fundo Global da Infância). Nossa entidade foi a única ganhadora nas
Américas e uma de somente três ganhadores mundiais! 
Com o prêmio, já começamos o projeto #VivaJuntos Sustentabilidade, formando jovens artistas e
líderes, trabalhando com jovens assistentes em multiplicação, comunicação, administração,
oferecendo a segunda fase das Oficinas de Direitos Humanos e Socioambientais e outros cursos em
grafite, poesia e liderança juvenil. 
No segundo semestre, vamos estabelecer uma Comissão de Gestão Juvenil que vai funcionar como
um elo entre nossos participantes e nossa Diretoria, definindo e avaliando metas para nosso trabalho
e levantando as vozes da juventude dentro da ONG.

ASSOCIAÇÃO VIVA A VIDA
Rua São Bento, S/N, Vila de Abrantes, Camaçari.  WhatsApp: (55) 71 98835-5764 Telefone: 3671-3339
E-mail: ongvivaavida@gmail.com     Site: ongvivaavida.wixsite.com/vivaavida          
Facebook: vivaavida.org                    Instagram: vivaavidaorg                                                             
Global Giving Donation Platform: https://goto.gg/25046

Equipe: 
Cressida Evans – Coordenadora Geral 
Evelin Salles - Coordenadora de Projetos
Maria das Graças – Coordenação Administrativa
Simone Requião - Diretora e Professora de Teatro
Tonny Ferreira - Professor de Teatro
Marcos Paulo – Educador Social.
 
Jovens Assistentes:
Jessé Almeida, Davi Lima, Lucas Silva, Priscila
Assunção, Miquéias de Jesus e Thiago Almeida.


