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GRATIDÃO POR 2020 E A INCERTEZA DE 2021 
 

Terminamos 2020, com um número grande distribuição de cestas básicas, frutas, verduras, material de limpeza e 
higiene. Foram cerca de 1700 para 130 famílias entre abril a dezembro de 2020. Graças a solidariedade de diversas 
pessoas e parcerias que conseguimos ao longo do ano. Um misto de sensação do dever cumprido e uma 
preocupação. 2021, não chegou trazendo boas novas, pelo contrário, trouxe uma nova cepa do corona vírus, novas 
restrições e menos auxílio. Ficaríamos muito mais felizes em dizer “que bom, as famílias todas estão bem 
economicamente e emocionalmente”, mas o cenário não é esse. O desafio continua: acolher, cuidar, minimizar o 
impacto da pandemia na vida das pessoas e na sua vida, querido/a leitor/a. 
  
A pandemia do covid-19 continua, mas não podemos perder a esperança. A vacina chegou, muito lenta é verdade.  
Vamos continuar nos cuidando, usando máscaras, evitando as aglomerações e engrossar o coro mundial por 
vacina para todos! Não podemos perder a esperança, esse período vai passar!   
 
Porque na Corona Vírus na Em Cena, não tem vez! 

 
DESTAQUES DO PERÍODO 

 
FIOCRUZ, foi com muita alegria que recebemos o convite da FIOCRUZ para produzir mais seis vídeos de 
sensibilização para o desenvolvimento de atitudes preventivas à doença COVID 19. Os vídeos serão feitos com 
pessoas da comunidade e abordarão os principais questionamentos levantados em pesquisa feita na comunidade. 
 
Os artistas são, da esquerda para a direita (Jonata Santos – enfermeiro, morador da Rua Azul – Coque, Karoline 
Sobral – ex-aluna da Em Cena Arte e Cidadania; Flávia Melissa – ex-aluna da Em Cena Arte e Cidadania, Fernanda 
Santana, mãe de uma criança que faz parte da Em Cena Arte e Cidadania e moradora do Coque, Michael Gomes, 
ex-aluno da Em Cena Arte e Cidadania e dono da página do Instagram @coelhoosnews e Everaldo Xavier, morador 
dos Coelhos e dono da página do Instagram @coelhosordinariooficial 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DOAÇÃO DE 50 
CESTAS BÁSICAS 
– As famílias 
receberam com 
gratidão as cestas 
básicas doadas 
pelos Grupo Fazer o 
Bem faz Bem.  
 
 
 

Agradecimento ao Laboratório Marcelo Magalhães e os doadores 

individuais que contribuíram com doações à Em Cena Arte e 

Cidadania! Doar é um ato de solidariedade ao mundo. Quando se doa, 

lançamos ao universo uma mensagem fraterna que reverbera e 

multiplica. Continuamos a receber doações, inclusive via Lei Rouanet 
(com incentivo fiscal)   
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QUANDO FEVEREIRO CHEGA  
 

  A construção virtual vai ficar incorporada as nossas atividades, como mostra as 
Oficinas de dança e criatividade para crianças de 04 a 08 anos, ministradas por 
Mieja Chang e Janinne Santos, de 03 a 25 de fevereiro, com recursos da Lei Aldir 
Blanc, através de chamada pública da Prefeitura do Recife. Crianças aprenderam e 
se divertiram com 04 temas: 1) A Barata diz que tem;?  2) Caranguejo, peixe é, 3) 
Pernambuco tem Dança? e o último,  para deixar saudade 4) que dia é hoje? 
 

“Esse mês tivemos a execução do Projeto Palavras Dançadas, viabilizado 
pela Lei Aldir Blanc de 2020. Esse projeto foi aberto a população geral e não 
só as crianças da Em Cena. Isso foi muito proveitoso, pois em todas as aulas 
realizadas tivemos a presença de novos rostos e corpos. Talvez mais difícil 
para mim que não conhecia o histórico dos novatos, no entanto, as crianças 
são seres que se entregam e isso facilita bastante o desenrolar da aula. 
 

Conduzir esses encontros sempre são desafiadores, pois a aula precisa ser demasiadamente interessante 
para que o outro queira participar e interagir comigo que estou do outro lado da tela. E foi bacana, o 
objetivo foi atingido, senti o envolvimento do grupo em grande parte do nosso tempo juntos. Interessante 
é perceber o quanto estão adaptados ao mundo virtual, como sabem mexer no microfone, na tela do 
celular e explorar o limite físico de onde se encontram. Se estão numa sala grande ou num corredor do 
quarto, esse espaço é explorado e adaptado para a realização das tarefas. Isso é bem incrível.  
 

O meu sentimento é sempre de sair do meu lugar comum e pensar no que oferecer ao grupo. Querem 
conversar, querem falar da família e eu quero dar conteúdo. Querem afeto, atenção. E eu precisando 
cuidar dessas demandas e fazer algo para o corpo se mexer. Algo bom que dê para eu ver o sorriso, o suor, 
a alegria.  É difícil. Mas é o que temos diante dessa pandemia. Vê-los me deixa feliz. E com saudade.”  

(DEPOIMENTO DA PROFESSORA DE DANÇA MIEJA CHANG) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em Cena realiza sua Assembleia Geral anual em 23 de fevereiro de 2021 
 
Ainda on-line, por causa da pandemia, os associados da Em Cena 
Arte e Cidadania se encontraram para discorrer sobre o ano de 
2020 e planejar o ano de 2021. 
 
Apesar do sentimento de desamparo sentido por todos presentes 
em relação a crise econômica e sanitária e de saúde pública de 
nosso país, nossa reunião foi criativa e otimista. Porque Corona 
Vírus na Em Cena não tem vez! 
 

 

EM CENA ARTE E CIDADANIA é uma Associação civil sem fins lucrativos 

Esse informativo é enviado de acordo com as leis de Spam – se por acaso não quiser mais recebê-lo, mande uma mensagem de volta escrito 
remover na linha do assunto. 


