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P R O J E T O S

 
O Grupo de Teatro V2, com seus 16
integrantes apresentaram sua nova turnê
2019, entre abril e maio, com o espetáculo
In dependência, com Direção e pesquisa de
Simone Requião e produção de Tonny
Ferreira.
 
Foram 6 apresentações, com 362
pessoas na platéia em escolas da rede
pública Estadual e Municipal ambas
em 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  – Beribau artes, na
Instituição Diáspora Solidária – em
Arembepe, onde está situado a base do
Conselho Tutelar que atende a região
da Orla de Camaçari e por fim o
Colégio Tancredo Neves, em Jauá,
bairro ao lado de nossa sede, onde
grande maioria dos beneficiários
fazem parte de nossas ações. 

 
 
 
 

TEATRO

 
 
"O Grupo de Teatro V2 recebeu no dia 6 de abril sábado 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. 
 
Agradecemos professora e diretora Simone Requião e Tonny Ferreira para o
trabalho tão lindo e efetivo e Mara Vanessa para a solidariedade continua!

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".



P R O J E T O S #VIVAJUNTOSSUSTENTABILIDADE

Oficinas de Direitos Humanos e Socioambientais: Iniciamos
dia 03 de abril, as oficinas de Direitos Humanos: racismo e
violência, que acontecerá no primeiro semestre de 2019. O
educador Marcos Paulo, é o responsável pela atividade que
vai atender 8 turmas de primeiro ano do ensino médio do
Colégio Estadual Vila de Abrantes. Mais de 200 alunos
receberá informações dobre prevenção a violência cultura de
paz e formas de denunciar violações de direitos. Apostamos
que será um semestre de muito aprendizado!!! A segunda
etapa acontece durante todo o mês de julho .
 
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 atividades
com as energias renovadas.
O encontro também marca o retorno das atividades do grupo
com uma nova roupagem #VivaJuntos Sustentabilidade, 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. 6 jovens estará
diretamente gerenciando o projeto sob coordenação do
educador Marcos Paulo, com ações de comunicação,
administração, desenho e equipamento.  Que continua até
julho.
 
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, e 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 formar 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.
 
b) Conferência para dar destaque ao dia 12.06, que dá
visibilidade a Luta de Combate ao Trabalho Infantil, nessa
edição o tema foi: Trabalho Infantil – “E o tráfico de Drogas”.
O Jovens Poetas Thiago Almir e Jesse Jassal e o educador
Marcos Paulo do grupo #VivaJuntos Sustentabilidade abriram
o evento com lindas poesias.
https://www.youtube.com/watch?v=-vmNKibzL5w
 



A G E N D A  A B E R T A CICLO 2019

O Ciclo 2019, tiveram grandes profissionais, militantes e parceiros da
rede de assistência e saúde de Salvador e região metropolitana. As
atividades aconteceram no Colégio Estadual de Vila de Abrantes e
recebeu nos encontros alunos do vespertino na primeira palestra e
com jovens e adultos da EJA – Educação de Jovens e Adultos, nos
demais 5 encontros, atendendo 375 jovens e adultos.
 
Violência e Abuso Sexual – Crianças e Adolescentes,  13/05, 19h.
Com CREAS – Centro de Referencia Especializado em Assistência
Social.
 Mercado de Trabalho e Previdência Social, 27/05, 19h.
Com Juracy Bahia – educador e militante social, estudante de
economia.
 A importância da Mobilização Comunitária e Social, 27/05, 19h.
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, 29/05, 19h.
Com Marcos Paulo Oliveira – educador social, mestrando em
antropologia e diversidade afro indígena - UFBA.
 Saúde reprodutiva, direitos sexuais e aborto, 06/06, 19h.
Com Simone Alves, assistente social, graduanda em Ciências
Contábeis pela UNEB, militante feminista da rede de mulheres negras
da Bahia.

 
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 – 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.
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. Também trabalha para o desenvolvimento de jovens líderes com o
projeto #VivaJuntos que implementam suas próprias atividades de prevenção ao abuso de drogas na comunidade.
 



BOAS NOTÍCIAS!

Visita Institucional:
A Secretaria Dra. Andréa Montenegro, representando a
Secretaria de Desenvolvimento de Camaçari, junto com sua
equipe veio conhecer nossos projetos e sobretudo nossos
jovens. 
 
Encontrão:
reunimos os beneficiários dos projetos  para um momento
especial: conhecer os novos integrantes da diretoria,
entrega de certificado da ultima turme do Grupo de Teatro
V2 2018/2019 e roda de conversa sobre “Como a arte pode
transformar sua comunidade”.
 
Ativismo Social:
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, através
do CREAS – Centro de Referência Especializada, cumprindo
sua agenda de mobilização do dia 18 de maio - Dia Nacional
de Combate a Violência Sexual Contra Crianças e
Adolescentes, realizou a caminhada que reuniu a rede de
proteção, incluindo a Associação Viva a Vida que esteve
presente.
 
Família e Escola:
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 de falar um pouco sobre a
importância da participação da família no contexto escolar,
mas sobretudo no contexto afetivo. A coordenadora de
Projetos Evelin Salles esteve realizando a atividade.
O CEVA, mas uma vez está de parabéns, escola e família
juntos!!
 
Conselho Tutelar:
Visita Conselho Tutelar:
No dia 6 de abril o Conselho Tutelar (Orla) de Camaçari,
presidido por Leonardo Oliveira, esteve na Associação Viva a
Vida através das 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 o Conselho e seguimos mais fortes
na proteção de nossas crianças, adolescentes e jovens.
#PoliticadeProteção
 
 
 


