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Este Informativ o é env iado de acordo com as leis de Spam.  Se não quiser mais recebê-lo, mande mensagem de v olta escrito remov er 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. 
 

  
Nessa foto, você ver Betania Gonçalves, nossa coordenadora executiva e o 
engenheiro Sebastião Barreto Campello, fundador e ex-presidente do MPC.. Foto 
tirada dia 10/08/2022 por ocasião da Assembleia do Movimento Pró Criança na 
sede do Recife Antigo. 

Sebastião Barreto Campello, com 93 anos é um incansável pensador do social, 
um apaixonado pelas pessoas e um ser iluminado capaz de fazer esperanças se 
tornarem realidade. Desde a juventude trabalha em prol do social, seja no campo 
ou na cidade. Há 29 anos, fundou o Movimento Pró- Criança – entidade sem 
fins lucrativos, que visa minimizar as dificuldades vivenciadas pelos jovens 
carentes da Região Metropolitana do Recife por meio de trabalhos sociais, 

educação complementar e da oferta de oportunidades de capacitação para 
geração de emprego e renda. 
A Em Cena Arte e Cidadania (fundada em novembro de1998), teve sua chegada no prédio do Movimento Pró 
Criança, em 1999, local onde está até hoje. São 23 anos de uma parceria sólida e profícua. Obrigada Sebastião 
Barreto Campello,  nosso maior motivador dentro do MPC. 

 Destaques do período  
 
Dia dos Pais Solidário| Os pais dos alunos da 

Associação Brasil America – ABA Global Maple Bear 
foram convidados para comemorar o Dia dos Pais 
participando de uma corrida (06.08.22). cuja inscrição foi 
2kg de alimentos para doar a Em Cena Arte e Cidadania. 
Ao todo foram 400kg de alimentos doados.  
 
Dia dos Voluntarios – 28 de agosto  Queremos 
agradecer e prestar nossa homenagem nas pessoas de 
Marco Antonio Gonçalves Pereira  e  Giulia Lemos a todos 
os Voluntários que tem nos ajudado e colaborado 
conosco.     
 
 

Aspectos do MROSC na Parceria do Terceiro Setor 
com o Poder Público| Treinamento  promovido pelo Transforma Recife no dia 17/08 no Museu da Cidade 
do Recife , ministrado por Tibério Pedrosa Monteiro- membro da Comissão de Direitos do 3º setor OAB/PE. 
Para  Deborah da Conceição, representante da Em Cena Arte e Cidadania, o tema foi abordado de forma 
explicativa  e reflexiva.  
 

O Imediato e a construção de futuros! A Em Cena Arte e Cidadania entende que o 

trabalho de uma organização social vai além dos seus muros ou da assistência de 
emergência. Por isso fazemos os dois: atuamos no aqui e agora e construímos o nosso 
futuro. Assim, através da Profa. Maria do Carmo Gomes e de Júlio -representante das 

Crianças, participamos do Seminário de Formação das 
Conferências Municipais da Criança e do Adolescente do Recife 

realizado pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (COMDICA) no dia 24/08  no 

CECOSNE.  
 

Aniversariantes Em Cena| Fazer festa de aniversário com bolo, 

brigadeiro, caixinha, cachorro quente, amigos e muitos presentes. Também faz parte 
do sonhos das crianças que vivem numa situação econômica desfavorável Por isso 
na Em Cena Arte e Cidadania fazemos com tanto gosto a festa dos aniversariantes. 
São quatro por ano, de três em três meses. E, no dia 30/08, tivemos bolo confeitado 
– presente da @maiscandycake, brinquedo e muita festa. Celebramos os 

aniversariantes!  Viva a vida!  

http://www.facebook.com/emcenarecife/

