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Águas de maio| O final de maio de 2022 trouxe as chuvas de outono com uma força
maior do que estávamos acostumados, trazendo alagamentos, queda de barreiras, mortes
e desabrigados na região metropolitana do Recife a zona da mata do Estado de
Pernambuco. Lembramos da súplica cearense falada pelo sertanejo de tanto que sofria na
seca pedia chuva, mas que quando a chuva vem, o sertanejo já tão sofrido, pede perdão à
Deus pela inundação:
“Oh! Deus, perdoe esse pobre coitado
Que de joelhos rezou um bocado
Pedindo pra chuva cair, cair sem parar

Oh! Deus será que o senhor se zangou
E é só por isso que o sol se arretirou
Fazendo cair toda chuva que há

Ainda bem que a solidariedade tem respondido de imediato. Desde os vizinhos aos mais
distantes formando-se uma grande corrente de vários recantos do Brasil. A Em Cena Arte
e Cidadania participando com a Rede Gerando Falcões também tem feito sua parte.
A Em Cena Arte e Cidadania distribuiu 150 cartões alimentação no valor de R$ 300,00
cada nos Coelhos (Recife) e em Marco Freire (Jaboatão).
Estamos juntos nessa corrente para ajudar às pessoas mais atingidas
pela força das chuvas. E correndo para encontrar locais alternativos e
aulas para as crianças, pois o nosso prédio, também foi atingido e vai
passar por uma grande reforma que vai durar mais tempo do que
gostaríamos.
Se você não sabe como ajudar, segue as nossas sugestões nesse link:
https://www.paraquemdoar.com.br/hub/pernambuco Você vai achar, inclusive
a Em Cena Arte e Cidadania, porque sabemos que esse sofrimento ainda
vai perdurar nas pessoas atingidas por mais tempo e que muitas vão
depender do trabalho assistencial e educacional das Organizações
Sociais

Destaques do período
Oficina de Teatro | No período que se iniciou em abril e vai até junho as crianças vivenciaram a Oficina Teatro
Semente, um projeto da CIA Fiandeiros de Teatro com as crianças da Em Cena Arte e Cidadania

Indo para a aula de teatro, atrás o portão interditado

Tendo aula de teatro no espaço da escola Fiandeiros de Teatro

O Recife chora| 3ª feira, 31 de maio, acabei de passar em frente ao Movimento Pró Criança, onde funcionam a
Unidade dos Coelhos do MPC; as Salas de Dança, Criatividade da Em Cena Arte e Cidadania entre outras. O vigia
me chamou para dizer que o prédio estava interditado. O reboco das paredes na parte de cima começou a cair. Hoje
não teremos aula.. Prof. Maria do Carmo.

Equipe Visita a Comunidade| Antes da visita, vi o prédio interditado. Subi para ver a sala de Dança. O chão está
molhado. Cheiro de mofo nas outras salas, também molhadas. Na comunidade, quem sofre mais é o pessoal das
palafitas. Vimos Acassia, nossa ex-aluna. Ela falou do medo que teve porque está bem na área de risco. A casa da
avó de Vitória é que dá uma dó. Está com a viga comprometida, cheia de infiltrações, bem ruim.Se eu pudesse,
ajeitaria a casa dela porque. é uma vó que cuida dos 03 netos, não sei como. MiejaChang – profa. De dança
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