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1 - Mensagem da 
Diretoria:  

Nesta edição vocês vão ter notícias dos resultados surpreendentes que obtivemos em 
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 é comunidade de Vila de Abrantes, que através dos projetos 
Teatro em  

Debate: já pensou e #VivaJuntosSustentabilidade, além das intervenções Agenda Aberta 
e Cine  

Viva a Vida, pode receber informação e 
transformação.  

Boa Leitura. 
Angela Colombi 
Presidenta  

2 - Histórias de Sucesso: Acompanhe as 4 histórias de sucesso de 2019 completas em 
nosso site ongvivaavida.wixsite.com/vivaavida. Se surpreenda com alguns dos destaque 
deste ano.  

1 – Miquéias da Silva, Jovem beneficiário – Fevereiro. “eu passei a pensar mais, parei de 
brigar por qualquer coisa. Antes de brigar eu paro e penso”, “eu brigava na escola, depois 
da Viva a Vida, passei a pensar mais antes de agir”. Miquéias da Silva, 17 anos.  

2 - Angela Claudia Duarte Colombi – Presidente da ONG – 
Maio.  

“Importância da ONG na comunidade é a inclusão dos jovens, fazendo com que acreditem 
em si mesmos dando-lhes ferramentas para serem mais fortes”. Angela Claudia Duarte 
Colombi  



3 - Grupo #VivaJuntosSustentabilidade – setembro. “Tenho certeza que meu trabalho 
como jovem assistente tem ajudado na visão comunitária e na visão social, pois ampliei 
bastante esse ponto de vista e desejo cada vez mais está envolvido com a comunidade e 
também com a sociedade em desenvolvimento do bem” Thiago Almir.  

4 - Simone Alves – Coordenador Pedagógica Colégio Estadual Vila de Abrantes – 
novembro “A Viva Vida tem grande relevância no nosso trabalho e impacto direto. 
Consciência política, respeito e consciência critica, são elementos que os jovens que está 
tanto lá quanto cá no CEVA trazem de forma explícita. Há um diferencial nos jovens que 
frequentam a ONG. O diálogo com eles é sempre nesse víeis de convívio e consciência 
do papel deles nesta transformação. As Juventudes precisam ganhar espaço. As artes 
potencializam e dão essa energia criativa”. Simone Alves.  

3 - Resultados:  
• 362 pessoas informadas sobre bullying, racismo, violações de direitos e diferentes 
tipos de família;  
• 375 pessoas informadas sobre violência e abuso sexual – crianças e            
adolescentes; mercado de trabalho e Previdência Social; a importância da          
mobilização comunitária e social; entre a exclusão e a resistência: a dinâmica do             
racismo no quadro social contemporâneo; saúde reprodutiva, direitos sexuais e          
aborto;  

• 210 alunos do ensino médio informados sobre direitos humanos e questões 
socioambientais;  
• 90 pessoas da Comunidade de Vila de Abrantes envolvidas em ações comunitárias 
e artísticas - SARAU;  
• 200 pessoas beneficiadas com EXPOSIÇÃO de arte no município de 
Camaçari;  
• 10 novos artistas formados em desenho e 
grafite;  
• 16 jovens formados em um grupo de teatro;  
• 06 Jovens Assistentes formados em protagonismo juvenil e fazendo parte da 
gestão da ONG;  
• 01 prêmio internacional.  

4 - Adolescentes e jovens que participam dos projetos da Viva a Vida SENTEM-SE MAIS 
FORTES PARA ENFRENTAR PRECONCEITOS, SABEM COMO SE DEFENDER E 
ESTÃO MAIS INFORMADOS.  

- 91% sentem-se mais forte para enfrentar os preconceitos e desafios da vida depois 



de passarem pelo projeto; - 80% dos jovens depois das oficinas entendem sobre os 
temas Direitos Humanos, Violência e Racismo; - 74% sabem como enfrentar algum 
tipo de violência, conhecendo mecanismos de proteção e que órgãos e instituições 
acionarem.  

4.1 - Prêmio e Sustentabilidade 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, 
respectivamente – a cada ano, a GFC oferece o Prêmio de Sustentabilidade para alguns 
de seus parceiros de maior sucesso. Desde 2005, cerca de 150 organizações 
comunitárias de 48 países já receberam a premiação.  

No final do ano, fomos contemplados para Assessoria Voluntária 2020, oferecida pela 
entidade Ideal Social no eixo Captação de Recursos e Comunicação para Engajamento.  

5 – Projetos:  

1- Grupo de Teatro V2 Entre março e maio, o Grupo de Teatro V2, com seus 16 
integrantes, o Grupo de Teatro V2 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 seis 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 do 
Adolescente como região de grande propensão de beneficiários da rede de proteção 
especial –; Berimbau Artes, na instituição Diáspora Solidária – em Arembepe, onde está 
situada 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.  

No segundo semestre, o professor Tony Ferreira, em parceria com a diretora Simone             
Requião, optou por fazer leituras de texto [ressaltando que este segundo sempre tivemos             
dificuldades com recursos financeiros, portanto os dois profissionais mantiveram-se na          
ONG realizando trabalho voluntário, e por isso nosso agradecimento muito especial].  

[ressaltando que, neste período, por enfrentarmos dificuldades financeiras, os dois          
profissionais mantiveram-se na ONG realizando trabalho voluntário. Por esse motivo,          
nosso agradecimento muito especial].  

O texto escolhido foi ‘Eles não usam Black Tie’, de Gianfrancesco Guarnieri. O grupo de               
Teatro V2 fez a leitura dramática da obra que marcou época e gerações. A peça narra a                 
história de uma família, com seus medos e conflitos revelados a partir de um movimento               
grevista que resiste à exploração em uma metalúrgica. Como estopim, os           
posicionamentos de Otávio e seu filho Tião. Escrita em 1958, ‘Eles não usam Black Tie’,               
mais do que uma crítica dura a questões sociais relacionadas ao cotidiano da população              
brasileira, principalmente os menos favorecidos, teve a capacidade de ajudar o Teatro V2             
a contornar problemas financeiros graves, mantendo-o em atividade. Ao fazermos um           
curso como esse, proporcionou aos atores e atrizes do V2 uma maturidade e maior              
consciência crítica, aspectos destacados pelos que participaram dessa atividade,         
encerrando, assim, o ano de 2019.  

O Curso de Leitura Dramática para atores teve início em agosto e foi até outubro na sede 
da Viva Vida. Este curso tem como propósito exercitar a prática da leitura dramática, 
desenvolvendo a capacidade de leitura unida à interpretação do texto. A ação também 
objetiva promover leituras abertas ao público.  

RESULTADOS E 
AVALIAÇÕES:  

"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. Resultado impressionante!            
Citações comoventes! Agradecemos à professora e diretora Simone Requião e a Tonny            
Ferreira pelo trabalho tão lindo e efetivo realizado. Nossos agradecimentos também a            
Mara Vanessa para que a solidariedade continue!  

Inegável o amplo crescimento 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.  

A importância de apresentar essa peça nos diversos pontos de Vila de Abrantes e              
adjacências ficou reforçada pelos depoimentos dos atores em relação à interação com o             
público e com suas próprias famílias.  

“O teatro continua sendo um carro-chefe da ONG Viva a Vida, e tem pela frente o desafio                 
de continuar, de se renovar, com possibilidade de formação de novo grupo e de continuar               
a provocar o crescimento dos adolescentes e a oportunidade de reflexão para os diversos              
públicos que são, por sua vez, carentes de oportunidades e de espaços para vivenciarem              
a arte e seus questionamentos profundos”. Mara Vanessa, representante da empresa           
Curare, que realizou essa avaliação por meio de grupo focal com os participantes do              
projeto.  

2- #VivaJuntosSustentabilidade DESTAQUE: Jovens Assistentes: Seis jovens, durante 
o ano, gerenciaram o projeto sob coordenação do educador Marcos Paulo, com ações de 
comunicação, administração, desenho e manutenção.  

Os jovens escolhidos são beneficiários do projeto realizado nos anos anteriores           
#VivaJuntos. A partir de uma seleção, chegamos a essa equipe, formada por cinco             
meninos – Jessé, Miqueias, Davi, Thiago e Lucas – e uma menina, Priscila. Os              
assistentes passaram a participar da gestão do projeto #VivaJuntosSustentabilidade, que          
visa formar um grupo de jovens que tenham como objetivo dar continuidade às ações da               
Viva a Vida, com autonomia e independência.  

Para entendermos melhor o nível de desafio e crescimento que os jovens assistentes 
que se tornam multiplicadores e gestores de projetos têm enfrentado, destacamos a 
citação a seguir:  

“Primeiro dia das oficinas, foi produtivo com diversos níveis de evolução. É interessante 
isso de ensinar. Eu também aprendi muito! Eu achava que quem ensinava não treinava, 



mas é totalmente ao contrário, pois temos ou, melhor, devemos ter diversas visões sobre 
uma mesma atividade. Eu me vi no lugar dos alunos e achei interessante essa 
experiência de passar conhecimento. Senti muita dificuldade em me comunicar, mas isso 
acaba com o decorrer do tempo. E uma coisa que não sai da minha mente é a cara de 
frustração dos alunos”. Davi, 18 anos, assistente de desenho.  

* 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 oito turmas do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Vila de              
Abrantes. Mais de 210 alunos receberam informações sobre prevenção à violência,           
cultura de paz e formas de denunciar violações de direitos. Apostamos que foi um              
semestre de muito aprendizado!!! Esta atividade foi realizada no primeiro semestre do            
ano.  

RESULTADOS E AVALIAÇÕES: No encerramento das atividades, fizemos uma avaliação          
amostral, com 50% dos alunos que participaram das oficinas, aplicando um questionário com             
perguntas fechadas, que apontaram os seguintes resultados:  
- 91% sentem-se mais forte para enfrentar os preconceitos e desafios da vida, depois de 
passarem pelo projeto; - 80% dos jovens, depois das oficinas, entendem sobre os temas 
Direitos Humanos, Violência e Racismo; - 74% sabem como enfrentar algum tipo de 
violência, entendendo como se proteger e que órgãos e instituições acionarem.  
* Curso de desenho e grafite: o segundo semestre começou com a realização de aulas de                
desenho e grafite para alunos do Colégio Estadual de Vila de Abrantes e agregou outros               
jovens da comunidade. Foram oferecidas oficinas de técnicas de desenho, com aulas teóricas             
e práticas. Dez novos artistas foram descobertos com essa atividade.  
RESULTADOS E AVALIAÇÕES: no término dos cinco meses de curso, foi realizada uma roda              
de conversa com os beneficiários do projeto para avaliar o aprendizado do período e as               
expectativas para 2020.  
Destacamos as principais respostas que refletem que alcançamos, de fato, o objetivo do curso,              
Embora também seja para aprender sobre desenho, o curso prima por conduzir os jovens a               
ações assertivas, a se fortalecerem, a se conhecerem e a se reconhecerem como indivíduos              
únicos e importantes dentro de suas famílias e comunidade.  
O que aprenderam: O que precisa melhorar: Expectativa para 2020: Aprendemos novas 
técnicas de desenho;  
Evasão; Pintar muros;  
Ter discussões saudáveis; Ter mais aulas práticas; Uma turma com mais alunos;  
Continuar acreditando nos sonhos, independente dos desafios;  
Ter mais intercâmbios; Grafitar a ONG;  
A evoluir mais como pessoa;  
Mais paciência dos assistentes de desenho com os alunos;  
Mais recursos financeiros;  
Ter determinação; Alunos terem mais foco para as aulas serem mais produtivas;  



Fazer exposições em Vila de Abrantes;  
Sobre a cultura negra. Mais presença do  
professor;  
Sarau na Praça da Comunidade.  
Ter mais dinâmica de grupo; Melhorar a estrutura.  
O que teve de legal: Pintura das telas, as exposições, a liberdade artística, as aulas práticas 
(em especial sobre latas e sombras), os saraus.  

* Ações comunitárias 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.  

Intercâmbios: Foram realizadas duas atividades de interação entre os alunos e outros 
projetos com juventude. Os intercâmbios têm como meta de aprendizagem a 
possibilidade de debater os percalços e caminhos da mobilização comunitária em meio a 
um evento de poesia; discutir e estimular o protagonismo de jovens e adultos dedicados a 
promover transformações sociais e políticas em seus respectivos bairros de origem. 
Percebemos que todos do grupo Viva Juntos ficaram um pouco mais empolgados com a 
possibilidade de realizar eventos de arte, poesia e mobilização comunitária em Vilas de 
Abrantes.  

a) Sarau do JACA – Cajazeiras, Salvador [19 de outubro]: A Juventude Ativista de              
Cajazeiras completou 15 anos de luta e resistência, realizando seu tradicional Sarau            
para celebrar a data. Nossos jovens puderam conhecer de perto a organização da             
juventude que, durante todos esses anos, traz cultura e consciência política para a             
comunidade.  

“Não gostava de poesia, pois não imaginava que poderia ser assim”, tratando das 
performances em campo. Taiane, 16 anos.  

b) Biblioteca Zeferina – Beiru, Salvador [14 de novembro]: Referência para a            
comunidade do Arenoso, o quilombo educacional Biblioteca Comunitária        
Zeferina-Beiru é um sonho coletivo. O espaço, antes subutilizado, tornou-se local de            
livre aprendizagem, a partir de ações de líderes comunitários que transformaram o            
antigo local abandonado e cheio de lixo em um centro comunitário.  

“Foi uma troca de experiência, eles são uma biblioteca (quase como se fosse uma ONG). 
Trocamos experiências, conhecemos outras realidades”. Miqueias, 17 anos.  

6 – 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, público da 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 aperfeiçoar 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 também 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.  

7 – Viva a Vida e 
Comunidade  

Colégio Estadual Vila de Abrantes a) 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 Jassal 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.  

b) O Colégio Estadual de Vila de Abrantes reuniu famílias, 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, Évelin Salles, realizou a atividade. O CEVA mais uma vez está 
de parabéns, por colocar juntas 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.  

Encontrão: Para fechar o primeiro 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”.  

Exposições de Arte e Saraus a)Exposição: 31 de outubro foi apresentado o Plano 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Camaçari. Um evento lindo que 
reuniu grandes representatividades que desenvolvem trabalhos com crianças e 
adolescente no município. A Viva a Vida esteve presente com exposição das telas de 
grafite e fotografia do projeto #VivaJuntos. Vida longa às organizações que tanto lutam 
pela garantia dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Cerca de 200 pessoas puderam 



contemplar a beleza das artes e conhecer nossos jovens artistas.  

“Uma atividade linda, conhecemos vários trabalhos como o da Viva a Vida, muita 
interação e divulgação do trabalho lindo que fazemos”. Priscila, 19 anos.  

“Uma tremenda experiência, muitas pessoas, de criança a adultos vieram perguntar o que             
significava cada tela. A minha tinha um significado muito forte, que era, pra mim, a               
realidade do Brasil nos últimos tempos”. Miqueias, 17 anos.  

b) Saraus: Tivemos duas edições de nosso sarau de música, poesia e apresentações             
artísticas, uma em 21 de setembro e outra em 09 de novembro. Agradecemos a              
participação de poetas do Grupo Berimbau Artes. As duas edições aconteceram na sede             
da Viva a Vida e reuniu cerca de 90 pessoas da comunidade, artistas locais e outros                
projetos. Tudo pensado e organizado pelos jovens do projeto         
#VivaJuntosSustentabilidade.  

“Foi extremamente mágico... apresentações diversas como violino, batalha de rap, entre 
outros. Foi um show de talentos”. Tiago, 18 anos.  

“Perfeito! Nós, organizadores do evento, tivemos contato com cada participante, tendo           
também a chance de mostrar o que é a Viva Vida. Sentimento lindo, estar na condição de                 
educador, interagir como educando, numa relação de aprendizagem e estímulo ao           
estudo, à cultura e à educação. Mostrar que, mesmo em meio ao território de              
complicações que vivemos, eles podem ser de evolução e desenvolvimento. Inclusive,           
um dos nossos visitantes fez uma apresentação maravilhosa de violino”. Jessé Jassal, 17             
anos.  

“Diversificado, tivemos convidados de dentro e fora de Abrantes e isso foi bem legal, já               
que a ideia é a motivação dos artistas do bairro e mostrar para o mundo esses artistas.                 
Espero mais edições como essa”. Priscila, 19 anos.  

8 – 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.  

a) 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 quatro DVDs                
com histórias de fantoches, falando sobre violência e exploração sexual.  



b) 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 Jassal e o educador Marcos Paulo, do grupo              
#VivaJuntosSustentabilidade, abriram o evento com lindas poesias.  

c) O Instituto Boticário promoveu uma formação de Apoio aos Fundos da Criança e              
Adolescente e do idoso de Camaçari. A Associação Viva a Vida participa dos encontros              
de Apoio aos Fundos, promovidos pelo Instituto Boticário em parceria com o Conselho             
Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), que iniciou em 22 de julho e terminou               
em novembro de 2019. Os encontros reuniram conselheiros municipais da criança e do             
adolescente e idoso, as OSCs do município e técnicos da Sedes. No último encontro, a               
Viva a Vida esteve presente com poesia política com o jovem Jesse Jassal e o educador                
Marcos Paulo.  

d) Nosso querido Jesse Jassal participou do Workshop Jogos da Fala, voz e             
comunicação, parte de sua formação como jovem assistente. A capacitação aconteceu           
em julho e, por meio desta atividade, o jovem pode usar sua aprendizagem diretamente              
em sala de aula.  

e) Em 30/08, o Programa Corra pro Abraço realizou o 1° encontro DESAFIOS PARA              
GARANTIA E PROTEÇÃO E CUIDADO NA ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE. Foi uma           
tarde de muita reflexão. Nosso respeito e admiração à mesa formada por jovens             
atendidos pelo projeto. A atividade propôs uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido            
com pessoas em situação de rua em Salvador. A coordenadora de Projetos Évelin Salles              
esteve na formação, representando a Viva a Vida.  

f) Nosso querido poeta Thiago Almir participou do III Congresso da EJA do Colégio              
Estadual de Vila de Abrantes. Com o tema: movimentos de resistência e            
representatividade em espaços de poder, o encontro teve Barbara Carine na roda de             
conversa. A atividade ocorreu no dia 19 de setembro. Viva a Poesia como instrumento de               
resistência!  

9 – 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 duas 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 – Conselheiro 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 nossa organização e Prefeitura de Camaçari, por meio da Sedes.  

Mobilização de 
Recursos  

Continuamos nossas atividades de Mobilização de Recursos durante este ano, com           
abordagens a empresas/instituições dos segmentos do poder público, empresas privadas          
e instituições do terceiro setor. Apresentamos projetos de Protagonismo Juvenil, Direitos           
Humanos e Socioambientais e Arte-educação (teatro, poesia, grafite etc.) para os           
seguintes editais:  

1. Abrinq 2. Bem Maior 3. Criança Esperança 
2020/21 4. Estado da Bahia – Propostas Setoriais 
5. Estado da Bahia – Faz Cultura 6. Fundacion 
CEPSA 7. Fundo Brasil de Direitos Humanos 8. 
Fundo de Infância e Adolescência – Camaçari 9. 
Invepar 10. ITAÚ Rumos 11. Melhores ONGS 12. 
Merck  

Também mandamos propostas para realização de grafite para: Braskem; CLN; Bahia 
Norte e a Agencia NMais. Ainda aguardamos resultados de alguns desses editais.  

Nossa proposta para trabalhar em Direitos Humanos e Socioambientais com          
Arte-Educação e Mobilização foi aprovada pela entidade britânica La Vida. Assim,           
nossa parceria valorosa com essa instituição vai continuar até junho 2020.  

No segundo semestre de 2019, a coordenação administrativa transcorreu de forma           
habitual com suas demandas rotineiras. Tendo como ponto a ser destacados as reuniões             
de conselho realizados em 15/06,05/100e 07/12 com participação dos representantes.          
Outro ponto a ser ressaltado o recebimento dos câmbios enviados pelo financiadores            
GFC e La Vida com o novo formato de protocolo com deferimento da secretaria da               
Fazenda, para comprovação de doações.  



10 – Reflexões e avaliações gerais: 1o semestre Cressida Evans – Coordenadora 
Geral 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 da linda pintura 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 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.  

II semestre Consultor externo Juracy Bahia – Esta atividade foi realizada por um 
consultor externo, como forma de refletirmos sobre o segundo semestre de 2019. 
Uma de nossas práticas é fazer, além das avaliações dos resultados dos projetos, 
um momento também de reflexão de equipe.  

Todo o processo de avaliação foi compreendido pelos participantes como tendo sido            
importante para o fortalecimento do papel de cada um no resultado final da instituição e o                
quanto é importante perceber o próximo, entender como se estabelece essa relação, qual             
o papel de cada um e o quanto ainda pode melhorar em suas práticas.  

A equipe mostrou ter pouco conhecimento um do outro, quanto à relação pessoal,             
profissionais e emocionais que cada membro tem com a instituição, causa e militância, o              
que pode na convivência criar dificuldade de empatia, aspecto que não foi relatado por              
nenhum membro. Foi identificada a necessidade de se criar mais espaços para troca             
dessas experiências e fortalecimento dos vínculos profissionais e pessoais dos membros           
da gestão.  



Todos mostraram ter uma boa sintonia quanto aos afazeres, entendendo suas atribuições            
e responsabilidade. Também ficou claro que todos sabem o papel de cada um na equipe,               
sendo respeitada a hierarquia.  

Entre os papéis importantes e decisórios dentro da instituição que não estava presente e              
tem fundamental importância é a diretoria; os membros da diretoria têm que estar             
alinhados com a missão e visão da instituição além dos seus conceitos teóricos e              
linguagem.  

A equipe percebe o quanto pode melhorar e o quanto vem melhorando, individual e 
coletivamente.  

Jovens Assistentes Durante esses seis meses de novas experiências com os seis 
jovens assistentes, alguns planejamentos e metas foram traçados. Uma avaliação 
trimestral e uma anual. O intuito era  

monitorar as ações e avaliar os caminhos definidos. Estavam presente o educador Marcos 
Paulo, que coordenou diretamente as atividades de supervisão com quatro dos jovens 
(Miquéias - manutenção, Jesse e Davi – assessoria de desenho, Thiago – eventos) e Évelin 
Salles, coordenadora de projetos que acompanhou mais diretamente os outros dois jovens 
(Lucas – comunicação, e Priscila – administrativo), além dos próprios jovens. Foi uma tarde de 
grandes reflexões e aprendizados, uma conversa sincera, onde pudemos, em grupo, identificar 
quais as falhas que ocorreram dentro do processo, quais aprendizados e que estratégias 
vamos adotar para melhorar em 2020.  
Ressaltando, logo de início, que consideramos um grande sucesso esse período de seis             
meses. Estamos oportunizando que jovens, sem nenhuma experiência profissional ou de           
mobilização comunitária, possam desenvolver habilidades e competências, que nem mesmo          
eles sabiam que possuíam. A Viva a Vida aprendeu muito sobre como ter jovens em sua                
gestão. Um aprendizado que só reforça nosso desejo em ensinar e apostar em uma juventude               
articulada politicamente, engajada com sua comunidade e, sobretudo, resistente!  
Sobre a avaliação, descrevemos alguns pontos importantes destacados pelos jovens e equipe: 
Melhorar nos Eventos  
Motivos da Evasão Estratégia de  
enfrentamento  
Maiores aprendizados  
Metas do grupo  
Liderança Maior envolvimento  
da escola  
Articulação da gestão do projeto com escola; Aulas na Viva a Vida; Aulas no CRAS.  
Saber lidar com as pessoas  
Mais leitura  
Comprometimento Desinteresse dos  



alunos  
Aulas no CRAS, para equipe ajudar no monitoramento das frequências; Fazer camisas.  
Trabalhar em equipe  
Buscar novas informações  
Comunicação Oficinas densas Dinâmica de grupo;  
Aulas práticas.  
Saber como funciona uma ONG  
Envolver outros jovens nos projetos  
Presença do educador na organização  
Jovens precisando trabalhar  
Horários alternativos; Captar recursos para bolsa auxílio.  
Saber como buscar os direitos  
Amadurecimento da compreensão do que é a Viva a Vida  
Escolher um tema a ser tratado  
Impaciência dos assistentes  
Colocar-se no lugar do outro; Qualificar-se.  
O papel do educador  

Sair do lugar de beneficiário para Quantidade de assistente pessoas participando  
Contribuir com a vida das pessoas, mesmo que sejam diferentes de nós Mais apresentações  

Preocupar-se com o crescimento e Mais interação com  
aprendizado do público  
outro  
Para finalizar nosso relatório anual, vamos observar as metas do ano e verificar se foram               
cumpridas. Um dos nossos pilares da gestão sistêmica é a verificação do cumprimento das              
metas estabelecidas. Confira conosco!  
Meta 2019 Conquista 2019 Assegurar o financiamento suficiente para terminar o ano.  
Assegurado, por enquanto até o final de 2020!  
Realizar uma Assembleia Geral para eleição de novos integrantes da diretoria.  
Realizado em abril, a nossa nova Diretoria é composta, em sua maioria, por mulheres e 
TODOS da comunidade de Abrantes. Levar as apresentações do Grupo V2 para conscientizar 
os integrantes da rede de proteção especial no município de Camaçari.  
Apresentações levadas com o apoio do Conselho Tutelar! Queremos expandir esse trabalho 
ainda mais.  
Oferecer oficinas de Direitos Humanos e Socioambientais nas escolas públicas de Vila de 
Abrantes.  
Oficinas oferecidas com sucesso para 210 alunos do 1o ano de Ensino Médio no Colégio 
Estadual de Vila de Abrantes. Vamos continuar esse trabalho em 2020. Oferecer oficinas de 
Protagonismo Juvenil e Arte- Educação para jovens em situação de risco social, envolvendo os 
integrantes de Grupo Vila Jovem.  
Oficinas oferecidas continuamente para os jovens do #VivaJuntosSustentabilidade (antigo         
Grupo Vila Jovem) até, pelo menos, o final de 2020.  
Continuar oferecendo as intervenções de Agenda Aberta e Cine Viva a Vida, abrindo nossas 
portas para a comunidade.  



05 sessões de Agenda Aberta oferecidas para 375 participantes (jovens e adultos) e uma              
sessão de Cine Viva a Vida com 30 participantes (crianças da comunidade).  


