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Quem é mais afetado com a alta dos alimentos? Você já parou para pensar nisso?
Uma cesta básica está custando cerca de R$ 70.00. Para uma família cuja renda mensal é de meio salário
mínimo R$ 606,00, o gasto com essa cesta básica representa 12% de sua renda total. Já uma família com renda
de um salário mínimo R$ 1.212,00, essa porcentagem vai para 6% e assim por diante. Ou seja, as pessoas mais
pobres, financeiramente, são as que mais sofrem com a alta dos preços. Por essa razão vamos manter a
distribuição de alimentos, que começou em 2020 como uma resposta aos efeitos do isolamento social
necessário para conter a pandemia do NovoCoronaVirus.
De janeiro a março de 2022, a Em Cena distribuiu 280 cestas básicas para famílias das Comunidades dos
Coelhos e Vila Sul Abner Canário com o apoio de pessoas generosas e do Círculo Psicanalítico, Gerando
Falcões e do Grupo Fazer o Bem faz Bem e também compradas com recursos do FIA (Edital 030) e do Termo
de Fomento nº 002/2021 celebrado com a Sec.de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude/PE, decorrente
da Emenda Parlamentar Nº 674/2021.

DESTAQUES DO PERÍODO
Parcerias e voluntariado: 2022 é o ano do trabalhar junto| Para
aumentar o alcance das nossas ações, ter mais visibilidade, oferecer
mais atividades estamos buscando novas parcerias: Gerando Falcões,
Fazer o Bem Faz Bem, Instituto Global Attitude, Mobilizar, Ballet
Gonzalez, Conselho de Moradores dos Coelhos e muito mais! Fazendo
valer o ditado: “Uma andorinha só, não faz verão”
Projeto superAção|
Nossa série de 06 vídeos-aulas com reflexão sobre dançaeducação e exemplos práticos, foi veiculada pelo canal do
YouTube Em Cena Arte e Cidadania. Esse projeto é
executado com recursos da Lei Aldir Blanc 2021, através do
Edital de Formação e Pesquisa da Secult/PE. Começamos
com a importância da rotina em sala de aula, passamos pelas
direções, diagonal, transferência de peso e concluímos o
projeto com a aula sobre Fatores do Movimento-Foto à
esquerda)

Venha nos visitar e ver o que a meninada é
capaz de fazer!! Voltando ainda devagar e com
cuidado, estamos retomando as atividades presenciais
Estamos com quatro turmas de 13 crianças cada uma
com idades de 04 a 10 anos e nos preparando, aos
poucos para chegar ao limite máximo de crianças até
o final de 2022.
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Se por acaso não quiser mais recebê-lo, mande uma mensagem de volta escrito “remover” na linha do assunto.

