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Este Informativo é enviado de acordo com as leis de Spam.  Se não quiser mais recebê-lo, mande mensagem de volta escrito remover na linha do assunto 

 

Missão: “Contribuir para a educação artística, cultural e cidadã de             

crianças e adolescentes através de atividades: educativas, lúdicas, 
criativas, e artísticas de dança, teatro e  música. 

 

  No dia 06/09 entregamos  55  Cestas básicas graças ao apoio do  Ministério 
Público do Trabalho (MPT) As famílias agradeceram mais uma vez pela 
ajuda. Agradecimento que compartilhamos com nossos colaboradores, entre 
os quais o Conselho de Moradores do Bairro dos Coelhos que está nos 
recebendo enquanto terminam os reparos do prédio do Movimento pró 
Criança (MPC) nosso parceiro na cessão do espaço de aulas, face os 
estragos provocados pelas fortes chuvas de maio de 2022. 
 

No dia da entrega dos alimentos uma das mães desabafou: "professora 
sabe que eu agradeço, mas sinto uma revolta quando recebo uma 
cesta básica?" E sem esperar uma resposta ela continuou: "Passar fome 
é a maior injustiça desse mundo. Vim aqui receber essa cesta porque 
eu necessito, porque olho para um lado e para o outro e meu salário 
não chega no fim do mês. Me revolta. Eu trabalho muito: faxina, lavo 
roupa, faço jardim, cuido de idoso...... Desanima."                                                                                                                                                   
 

Ficamos com essa reflexão: pois é possível sentir as duas emoções SER 
GRATO pelo alimento que chega e SENTIR REVOLTA pela não garantia do 
direito à alimentação.  SER GRATO por ver aumentar a corrente de 
solidariedade sobretudo nos momentos mais difíceis e SENTIR REVOLTA 
pela grande desigualdade social de nosso pais!  
 

 Destaques do período  
 

Vivências em dança| pocket show | Foram realizadas em setembro 02 duas Vivências em dança com o 
Grupo Família Pernambuco: no dia  02.09  na Escola Municipal dos Coelhos e dia 30.09 no Conselho de 
Moradores. As Vivências foram realizadas como atividades do projeto Aprendizado, Vivências e Formação de 
Plateia (PRONAC- Lei de Incentivo à Cultura Rouanet)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque de Ilay | “Ilay é uma criança que precisa de acompanhamento profissional por uma dificuldade na fala 
e no processo de aprendizagem. Faz tempo que o acompanhamos e notamos o quão é importante o 
envolvimento da família, pois ele vem apresentando melhoras a cada ano que passa. Um dia, percebi ele muito 
falante, mais participativo e no momento da saída comentei isso com seu pai. Aí veio a informação de que Ilay 
tinha sido destaque na escola, por honrar compromissos nas tarefas e com ótimo comportamento, chegando até 
a dar entrevista para uma rede de TV  local. Isso nos deixa imensamente feliz, acreditando cada vez mais que a 
rede de parceria com a família só traz crescimento para a criança! “ Mieja Chang, Instrutora de dança.  
 
Termo de Colaboração| A diretora presidente da Em Cena Arte e 
Cidadania, Arquiteta  Mª Edeltrudes compareceu no dia 30/09  para 
assinatura do Termo de Colaboração com o  COMDICA para execução 
do Projeto Recife que brilha.  
 
Prestigiando esse momento esteve presente também nosso associado 
José Antônio.  


