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IDENTIFICAÇÃO: 

Associação das Mulheres de Nazaré da Mata - 

AMUNAM 
CNPJ: 12.813.226/0001-90 

Endereço: Rua Coronel Manoel Inácio, 129 – Centro  E-MAIL: amunam@amunam.org.br 

Município: Nazaré da Mata UF: PE Fone: 81-3633-1008 

Missão: “Fortalecer as pessoas e grupos sociais defendendo políticas que visem assegurar e 

garantir o exercício dos direitos humanos e sociais, a igualdade de gênero e a justiça social”. 

Coordenadora Executiva: Eliane Rodrigues de Andrade Ferreira 

Conselho Executivo:  

Presidente: Lucicleide Maria da Silva 

Vice-Presidente: Ana Maria de Oliveira Xavier  

Tesoureira: Vandessa Cristina Rodrafe 

Secretária: Rayanne Caroline Guerra Pessoa Diniz 

Diretora de Operações: Marineide Lino Máximo 

Conselho Fiscal: 

Maria Lindaci Lopes 

Luiza Ferreira dos Santos  

Olímpia Celestina de Araújo Silva 

Público Alvo: 

Crianças e adolescentes; 

Mulheres; 

Famílias. 

Nº de Mulheres Atendidas: 260 

Crianças e Adolescentes: 26 
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APRESENTAÇÃO  

A Associação das Mulheres de Nazaré da Mata – Amunam vem durante seus 33 anos, construindo 

histórias e transformando vidas. A cada ano motivadas pelos projetos permanentes e seguindo em 

frente com os pontuais. Porem, no ano de 2020 o mundo inteiro ficou em alerta sobre o Virus 

COVID-19, muitas vidas foram perdidas. Vamos falar um pouco de como tudo começou: O 

primeiro caso da pandemia pelo novo coronavírus, SARS-CoV2, foi identificado em Wuhan, na 

China, no dia 31 de dezembro de 2019. Desde então, os casos começaram a se espalhar 

rapidamente pelo mundo: primeiro pelo continente asiático, e depois por outros países. 

Em fevereiro, a transmissão da Covid-19, nome dado à doença causada pelo SARS-CoV2, no Irã e 

na Itália chamaram a atenção pelo crescimento rápido de novos casos e mortes, fazendo com que 

o Ministério da Saúde alterasse a definição de caso suspeito para incluir pacientes que estiveram 

em outros países. No mesmo dia, o primeiro caso do Brasil foi identificado, em São Paulo. Em 

março, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu o surto da doença como pandemia. A partir 

entramos em quarentena em seguida Locdown. A equipe buscou acompanhar as mulheres e as 

crianças que estavam conosco nos projetos pontais, nossos contatos foram por telefone a 

distância. Tivemos também, que usar máscara e algo 70 para prevenção do vírus. Foi um ano difícil 

e intenso. Antes de tudo chegar a uma nova estrutura de acompanhamento, buscamos parcerias 

com o comercio local e com um projeto “Juntas, Vamos Superar a Pandemia” em parceria com a 

Matchfunding Enfrente – Benfeitoria e Fundação Tide Setubal, que vocês poderão acompanhar 

neste relatório e fomos lentamente voltando a “normalidade” seguindo o Protocolo de Prevenção 

do COVID-19 que obedece às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do 

Ministério da Saúde. 

https://pebmed.com.br/category/coronavirus
https://pebmed.com.br/ministerio-da-saude-confirma-primeiro-caso-de-coronavirus-no-pais/
https://pebmed.com.br/ministerio-da-saude-confirma-primeiro-caso-de-coronavirus-no-pais/
https://pebmed.com.br/oms-declara-doenca-pelo-novo-coronavirus-como-pandemia/


 
 
 

5 
 

 

PROGRAMA DIREITO A CIDADANIA 

Voltado para comportar projetos e ações que promovam a garantia dos direitos e o fortalecimento 

desses atores no exercício de sua cidadania. 

1 – PROJETO “JUNTAS, VAMOS SUPERAR A PANDEMIA!”. 

Parceria: Matchfunding Enfrente – Benfeitoria e Fundação Tide Setubal 

Público atendido: 185 Mulheres beneficiadas 

Periocidade: 15 de junho a 30 de setembro DE 2020 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 

Campanha Matchfunding com a Benfeitoria titulada por Quando falo Muita coisa Muda. 
Oferecer um atendimento à distância/online para mulheres, através de rede de apoio; Intensificar 
campanhas de conscientização pública sobre os cuidados com a COVID-19. Estamos alcançando 
de uma forma sistemática e organizada: Recebemos as ligações, conversamos com as mulheres e 
em seguida dependendo da situação e do seu desejo as encaminhamos as Psicólogas e/ou 
serviços públicos da saúde. Muitas mulheres se encontram em estado emocional abalado por 
está a face de uma Pandemia mundial, relatos de violência doméstica e em parceria com o 
comercio local doamos algumas cestas básicas e máscaras. Diante ao atendimento, estamos 
intensificando os spots que estão sendo produzidos e gravados sobre a COVID-19 e a violência 
doméstica. 

METODOLOFIA UTILIZADA:    

Elaboramos 2 fichas para o atendimento direto. 1ª Ficha - Para aquelas mulheres que apenas 
desejaram falar com a equipe que estava fazendo a Triagem. São mulheres que queriam apenas 
algum direcionamento, orientação sobre a Pandemia e mudanças. Situação financeira, 
recebimento de feiras básicas. 2ª Ficha - especificamente para as mulheres que desejaram serem 
atendidas pelas Psicólogas.  

AS ATIVIDADES:  

Oferecer um atendimento a distância, para mulheres através de uma rede de apoio, com medidas 
de controle a esta situação. Direcionando, orientando e encaminhando aos serviços públicos da 
saúde. E intensificar campanhas de conscientização pública sobre pela Rádio Comunitária da 
Amunam.  
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RESULTADOS:    

 Quantitativo de ligações em menos de 2 meses 110 mulheres e adolescentes nos procurando 

com tormentos mentais, sentindo medo do que estava acontecendo além dos portões de suas 

casas. Sabiam que algo temeroso estava acontecendo, acompanha pelos meios de comunicação, 

porém amedrontada de esta a face de um vírus invisível.  

83 mulheres diretamente beneficiadas são aquelas que o projeto teve efeitos e gerou 

mudanças que podem ser observadas em suas vidas. 

175 - Famílias diretamente beneficiadas são aquelas que o projeto teve efeitos e gerou 

mudanças que podem ser observadas em suas vidas. 

Audiência que os conteúdos relacionados alcançou em meios digitais/redes sociais nesse período: 

Redes Sociais Projeto Quando Eu Falo, Muita Coisa Muda! Blogger 50 visualizações Instagram da 

AMUNAM Curtidas: 276 Alcance: 2.821 Campanha Instagram do Maracatu Coração Nazareno 

Curtidas: 110 Facebook da Rádio Alternativa AMUNAM Curtidas: 99 Visualizações: 1.785 Radio 

Comunitária Alternativa FM da Amunam: Funciona de Domingo a Domingo, com uma 

programação de 13horas por dia. A Rádio tem um alcance aproximadamente 15.000 ouvintes 

Quanto o que podemos observar da audiência, houve uma maior movimentação nas redes 

sociais, em especial o Instagram, aumento de números de seguidores; Maior número de pessoas 

engajadas nos meios de comunicação, durante todo processo. 
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2 – PROJETO “NA PONTA DA AGULHA”. 

Parceria: Fundarpe, Funcultura, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco. 

Público atendido: 25 Mulheres beneficiadas 

Periocidade: Outubro de 2019 a setembro 2020. 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 

 
Realizar o Projeto Cultural “Na Ponta da Agulha” com enfoque no artesanato pernambucano, 

visando à promoção e resgate das tradições da cultura popular retratadas no cotidiano da 

população da zona canavieira, fomentando ações que contribuam para a inserção cultural, o 

empreendedorismo e geração de renda na região da Zona da Mata Norte Pernambucana.  

 

O Projeto será realizado na Associação das Mulheres de Nazaré da Mata – Amunam, no período 

de (06) seis meses, para um público de 25 pessoas (mulheres, homens e jovens), oriundas da 

comunidade Nazarena, com (30) trinta oficinas com carga horária de (120) cento e vinte 

horas/aulas, aplicadas em (05) cinco módulos, durante (01) uma vez por semana com carga 

horária de (4) quatro horas por aulas com metodologias teóricas, práticas, momento avaliativo e 

entrega de certificados ao final do curso. 

 

METODOLOGIA: 

 

 Realização de 30 (trinta) oficinas com foco no artesanato pernambucano, em (02) duas vezes 

por semana, com 4h (quatro horas) de formação no Ateliê Cultural da Associação das Mulheres 

de Nazaré da Mata; 

 Realização de momento avaliativo com o público que será atendido nas oficinas; 

 Registro em fotos e vídeos de todas as ações do projeto; 

 Conceder certificados as participantes do curso; 

 Elaboração de relatórios pela equipe do projeto. 
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ATIVIDADES REALIZADAS:  

Oficinas de artesanato em temas de Maracatu Rural, manifestação cultural que destaca Nazaré da 

Mata- PE, pois o município é a Capital Estadual do Maracatu. O objetivo do projeto foi destacar o 

artesanato pernambucano, visando à promoção e resgate das tradições da cultura popular 

retratadas no cotidiano da população da zona canavieira, fomentando ações que contribuam para 

a inserção cultural, o empreendedorismo e geração de renda na região da Zona da Mata Norte 

Pernambucana.  

 

A Associação das Mulheres de Nazaré da Mata há muitos anos já realiza cursos voltados para 

cultura do maracatu rural, e pela primeira vez realizou está formação através do incentivo do 

FUNCULTURA.  

No início de Outubro de 2019 foram realizadas as inscrições para participação gratuita de 

mulheres, homens e pessoas com deficiência auditiva. O projeto realizou uma ação de inclusão 

social para as pessoas com deficiência auditiva no universo da Cultura Popular presente no 

município, visto que existem ainda dificuldades de acessibilidade nos conteúdos, cursos, 

apresentações e etc. 

 

Em 29 de Outubro de 2019 teve início o curso Na Ponta da Agulha na sede da AMUNAM, no 

horário das 13h às 17h, todas as terças e quintas. Foram realizadas dinâmicas de apresentação da 

equipe que conduziu as atividades e das pessoas que participaram do curso. Muitas pessoas 

tiveram interesse em participar e se inscreveram. Os alunos do Centro de Referência e Formação 

de Crianças e Adolescentes Surdos (CREFAS) também realizaram suas inscrições. 

 

Na primeira etapa das atividades do curso, a baianinha na quenga de coco, começou a ganhar 

formas, através da costura e bordado dos babados da saia, e demais adornos que compõem a 

vestimenta da baiana. Manualmente todos lixam quengas de coca que sustenta e compõem o 

corpo da baiana, e aos poucos começaram a montar a baiana do maracatu rural. No início a 

maioria do público atendido no curso não tinha muito contato com esse tipo de artesanato, mas 

foram superando as dificuldades e se interessando cada vez mais, pensando na geração de renda 

que o artesanato pode proporcionar. 

 

Na segunda etapa das atividades do curso deu-se início a confecção da Cabocla do Maracatu 

Rural, nos pequenos detalhes foi surgindo à guiada, chapéu, surrão, gola, camisa, fofa, todos 

feitos manualmente. Faltando quatro oficinas no total de 16 horas/ aula, o curso precisou ser 

paralisado devido a Pandemia do Coronavírus em Março de 2020. Durante 5 meses o projeto 

ficou parado, em virtude das normas sanitárias estabelecidas pelo Estado de Pernambuco.  
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Em Setembro 2020 foram retomadas as oficinas do projeto, em virtude da abertura gradual das 

atividades culturais que o Estado de Pernambuco vem realizando em vários setores da economia. 

Nos dias 15;17;22 e 24 de setembro foram concluídas as atividades do projeto, entretanto nem 

todas as pessoas concluíram o curso por não participar das aulas, por serem de risco. Para as 

pessoas que participaram as últimas oficinas do projeto, voltar a conviver com outras pessoas e 

produzir algo construtivo (artesanato) aliviou a ansiedade/estresse que estavam sentindo ao ficar 

em casa por muito tempo. 

 

Em 29 de Setembro de 2020 foi realizada a Culminância de encerramento, onde houve a 

avaliação do projeto pelo público, entrega dos certificados e entregas dos produtos produzidos.  

No entanto os objetivos do projeto foram alcançados como regaste das tradições culturais, 

inserção cultural de novos agentes, geração de renda para as famílias, mas autonomia financeira 

não foi alcançada, visto as dificuldades que foram muitas e aos impactos que a pandemia causou 

na economia local e das famílias.  

 

Para a instituição os impactos da Pandemia foram ainda maiores, visto cobrança das tarifas 

bancárias na conta deste projeto, e somaram mais que o dobro do valor orçado na planilha 

financeira. Além de manter todas nossas atividades para a comunidade paralisadas. 

 

Foi grande satisfação executar esse projeto, visto que abriu novas oportunidades de 

aperfeiçoamento pessoal e profissional, gerou renda para famílias nazarenas direta e 

indiretamente e principalmente incluiu pessoas com deficiência na preservação dos saberes 

populares tradicionais da Zona da Mata Norte de Pernambuco, apesar das dificuldades que a 

Pandemia causou na vida cotidiana. 

 

DEPOIMENTOS: 

“Sinto-me emocionado por poder participar deste curso, pois o mesmo fala da nossa cultura local 
(O maracatu). Havendo assim, a inclusão entre os surdos e ouvintes. Esse curso é muito 
importante para o meu aprendizado, estou muito feliz com tudo isso, com esse novo laço de 
amizade entre essas duas comunidades (Surdos e Ouvintes). Quero também parabenizar e 
agradecer ao intérprete (Maciel), a Coordenadora Executiva (Dona Eliane Rodrigues) e as demais 
professora a frente do curso”.                                                         Irapuã Mariano de Lima PCD 
 
“Este curso de arte me possibilitou há conhecer um pouco mais a nossa cultura (Maracatu) e a 
essa parceira entre os surdos e os ouvintes. Estou muito feliz e quero participar de futuros cursos 
ofertados pela AMUNAM. Aproveito para agradecer a Dona Eliane, ao intérprete Maciel e a todos 
os demais que participaram do curso”.                                    Edna Caroline Batista da Silva PCD 
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 “Amo os dias do curso aqui na AMUNAM, pois é através da arte que admiro a beleza das coisas e 
me sinto muito interessada porque sei que faz parte do meu aprendizado”.    
                                                                                                                Lucinalva Maria dos Santos PCD
  
“Aqui na AMUNAM, que me senti uma verdadeira admiradora pela arte, me sentido assim 
incluída pelos ouvintes e demais surdos, me tornando assim uma pessoa mais feliz, pois aqui há 
ajuda recíproca entre todos de forma satisfatória e onde aproveitando para tirar nossas dúvidas”. 

                               Janaina Lima da Silva PCD 
 

“Por que aqui está sendo ótimo e ainda temos o apoio dos professores, nos ensinando assim, a 
fazer parte por parte do caboclo de lança e da baiana, ambos, personagens carnavalescos, 
conhecendo ainda mais a nossa cultura nordestina”.                          Sandra Maria da Silva PCD 

“Venho hoje agradecer a todos os professores de mim ajudaram a enriquecer o meu aprendizado. 
Obrigado a todos”.                                                                                     Ana Carla Farias de Santana
  
“O curso foi de tudo bom par mim gostei demais. Que venha mais pra nós”. 
                                                                                                       Deysiane Vasconcelos dos Santos 

“Pra mim foi ótimo porque eu queria aprender fazer o caboclo pra completar meu currículo. 
Agora poderei vender o artesanato de caboclo”.                                       Cleonice Maria da Silva 
 
“O curso foi tudo de bom, se tivesse hoje eu faria novamente”. Maria Rinalva Correia Silva 
 
“Depois, que comecei a frequentar a AMUNAM me sinto muito bem, são de muitos aprendizados 
que estou levando para minha vida. Só tenho o que agradecer desse lugar”. 
                                                                                                           Ana Paula de Santana Correia 

 
“Pra mim foi muito importante principalmente neste momento de Pandemia”. 

Ana Maria da Paz Gomes 

“O curso me deu, oportunidade de aprender novas técnicas para melhorar o meu artesanato”. 
Marinalva Isabel de Freitas 

 
“Foi bom porque deu a oportunidade da inclusão social”.                Magno Sales dos Santos PCD 

“Com esse curso me tornei uma mulher mais criativa e cada vez mais me sinto realizada”. 
                                                                                                             Severina Célia da Silva Vasconcelos  

“Eu gostei muito do curso que aprendi as coisas que ela ensinou”.                  Flávia Régia Alves  

“Eu gostei muito do curso”.  
                                                                                                                Maria José da Conceição Silva 
 
“Eu quero agradecer essa oportunidade um sonho realizado, aprendendo fazer a cabocla da 
maneira correta. Irei acrescentar nas minhas vendas do artesanato, a cabocla”. 
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                                                                                                                                        Maria José da Costa  

“Foi muito bom e espero que venham mais cursos como esses”. 
Ivyna Carlos Barbosa 

“Gostei muito do curso”. 
                                                                                                             Teresinha de Jesus Barbosa Santana 

RECURSOS HUMANOS: 

Coordenadora do Projeto: Eliane Rodrigues 

Assistente Administrativo: Jacinta Soares 

Oficineira: Maria José  

Interprete: Maciel Cabral 
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3 – PPROJETO GÊNERO E CULTURA NO QUILOMBO 

Parceria: Fundarpe, Funcultura, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco. 

Público atendido: 20 Mulheres beneficiadas  

Local: Quilombolas de Trigueiros – Vicência  

Periocidade: 17 de novembro de 2020 a abril de 2021. 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 

O projeto Gênero e Cultura no Quilombo tem o propósito de realizar 32 (trinta e duas) oficinas 

com o foco no artesanato Pernambuco com recorte de gênero e formação com 128h/a, em (02) 

duas vezes por semana, com 8h (oito horas) de formação na Comunidade Quilombolas de 

Trigueiros, município de Vicência/PE, para um grupo de 20(vinte) pessoas que vivem na própria 

comunidade. 

METODOLOGIA: 

Pré – Produção Julho/2020 

 Enviar toda  documentação necessária para a assinatura do contrato como    

FUNCULTURA / FUNDARPE; 

 Abrir conta exclusiva para o projeto; 

 Contratação da equipe para o projeto; 

 Realizar reunião com a equipe do projeto para organização das atividades e 

Cronograma; 

 Comprar o material que será utilizado no curso; 

 Definir calendário para a realização do curso; 

 Preparar a divulgação do projeto; 

 Preparar material de Inscrição no curso. 

 

Produção: Agosto a Novembro/20 

 Realização de 32 (vinte) oficinas com foco no artesanato pernambucano, em (02) uma 

vez por semana, com 8h (oito horas) de formação na Associação dos Moradores da 

Comunidade de Quilombola de Trigueiros do município de Vicência/PE; 

 Realização de momento avaliativo com o público que será atendido nas oficinas; 

 Registro em fotos e vídeos de todas as ações do projeto; 

 Conceder certificados aos participantes do curso; 

 Elaboração de relatórios pela equipe do projeto. 
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Pós-produção: Dezembro 2020 a Janeiro de 2021 

 Finalização dos pagamentos do projeto; 

 Entrega da prestação de contas junto ao Funcultura; 

 Elaboração de relatórios e prestação de contas junto ao Funcultura; 

 Entrega do Relatório Final com matéria de registros.   

AS ATIVIDADES:  

As oficinas foram acontecendo conforme cronograma abaixo, primeiramente as oficinas de 

formação, logo após, as oficinas de artesanato aprimorando o artesanato da comunidade, 

principalmente a boneca pretinha, já com marca de identidade entre as mulheres e para outros 

segmentos da zona canavieira.  A ideia principal foi discutir temas de empoderamneto a mulher, 

tendo como víeis as relações de gênero, e realizar um resgate e continuidade das tradições 

culturais da zona canavieira, da cultura popular e de raiz e dos saberes local. 

     

A Associação das Mulheres de Nazaré da Mata, desde seu nascimento, vem contribuindo e 

realizando cursos profissionalizantes, voltados para cultura do maracatu rural em Nazaré da Mata 

e municípios circunvizinhos, desta vez, junto com as mulheres do Quilombo de Trigueiros, do 

município de Vicência, com o apoio da FUNCULTURA. Todas nossas atividades foram realizadas, 

conforme medidas do Protocolo de Prevenção do COVID-19 que obedece às recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde. 

 

Cronograma das Atividades: 

 

Cronograma das Atividades 

“Projeto Gênero e Cultura no Quilombo “. 

            Novembro 2020 a Março de 2021 

 

DATA/MÊS TEMA 

17 de novembro  1ª Oficina Temática: Reunião com as mulheres – Definição de dia e datas 
dos cursos e preenchimento da Ficha de Inscrição 

18 de novembro  2ª Oficina Temática: Aulão sobre Gênero e Cultura no Quilombo, 
apresentação do projeto e entrega da Programação. 

19 de novembro  3ª Oficina de formação: 
Temática: Identidade Pessoal e Grupal 
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24 de novembro 4ª Oficina de formação: 
Temática: Linha do tempo – Resgate da história do Quilombo  

25 de novembro 5ª Oficina de formação: 
Temática: Um Novo Olhar para o Quilombo – Resgatando a História da 

Comunidade  

26 de novembro  6ª Oficina de formação: 
Temática: Cuidando do corpo e da mente 

01 de dezembro 7ª Oficina de formação: 
Temática: Discutindo as desigualdades de Gênero 

02 de dezembro 8ª Oficina de formação: 
Temática: Um Olhar sobre o Enfrentamento da Violência Doméstica 

03 de dezembro  9ª Oficina de formação: 
Temática: Resultado do resgate da História do Quilombo. 

08 de dezembro 10ª Oficina de formação: 
Temática: Liderança e Comunicação Assertiva Pessoal 

09 de dezembro 11ª Oficina de formação: 
Temática: Marca Pessoal 

10 de dezembro 12ª Oficina: 
Temática: Empreendedorismo 

22, 23 e 24 de 
dezembro 

Curso de Artesanato  

2 e 3 de fevereiro Curso de Artesanato 

23,24 e 25 de fevereiro Curso de Artesanato 

2,3 e 4 de março Curso de Artesanato 

9,10 e 11 de março Curso de Artesanato 

16, 17 e 18 de março Curso de Artesanato 

23, 24 e 25 de março Curso de Artesanato 

12 de Abril  Confraternização e entrega dos Certificados  

 

Dia 17 de novembro de 2020, iniciamos com apresentação do projeto, com as inscrições, e 

discussões do dia e datas que iriamos nos encontrar. Dia seguinte, nos reunirmos para 

participarmos do Aulão sobre Gênero e Cultura no Quilombo, onde as mulheres puderam 

participar com perguntas e respostas.  Ficando assim, definido o nosso cronograma, com dias e 

temas que serão discutidas.  

Do dia 19 novembro a 10 de novembro, discutirmos as temáticas, com as mulheres, através de 

dinâmicas específicas e em roda de conversas. Primeiros dias muita ansiedade e expectativas, 

momentos único, onde as mulheres puderam falar um pouco do seu “Eu” e como compartilhar 

seu sentimento em está em grupo e ou discutir o tema na roda da conversa. As temáticas foram 

discutidas a partir do conhecimento das mulheres.  

 

Momentos de aprendizagens, reflexão, aprofundamento da história do território. Grupo bastante 

participativo. Alguns depoimentos: 
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“Nossa tarde, muito produtiva, descobri várias coisas que eu tinha dúvidas sobre o conceito de 

gênero. A nossa tarde foi ótima! Tive uma forma rápida, objetiva e de fácil acesso, como devo 

passar para as crianças, sobre este tema”.                                                                   Rhana Karla 

 

“Aprendi que lugar de mulher é onde ela quiser. Independe do que a sociedade acha ou deixe de 

achar, a vida é minha! A opinião dos outros não vai mudar naquilo que queremos ser”.  

Mônica Maria 

 

“O momento que fica marcante para mim, nessa tarde, eu posso e devo ver a vida de outra forma, 

observando as atitudes das pessoas e aceitar como elas são sem julgar e não como eu as vejo ou 

queria que elas fossem”.                                                                                         Flávia Rodrigues 

 

“O dia hoje bastante proveitoso. O tema sobre sexo e gênero sempre traz comigo questões 

polêmicas, mas aqui foram discutidos de forma imparcial e simples. As diferenças sempre 

existirão, porém as questões das desigualdades podem e estão sendo aclaradas com o passar dos 

anos. Esperemos o que nos reserva os próximos anos. Enquanto isso, cada um de nós, caminhando 

fazendo sua parte”.                                                                                             Elisbean Gonçalves 

 

“Foi produtivo, pois expressamos vários pensamentos sobre o conceito entre homens e mulheres 

que a sociedade quer ver. Palavra positiva (Direitos iguais) e palavra negativa (Desconfortável)”. 

Ana Flávia 

 

“Digo sim, para nossa discussão de hoje. Pois pude observar e senti que todas as pessoas 

merecem respeito. Ninguém deve ser discriminado ou passar por preconceito por escolher ou ter 

sua orientação sexual diferenciado do que algumas pessoas da sociedade querem”. Sou dona de 

mim.                                                                                                                          Bruna Jardiane 

 

Dia 24 de novembro, a dinâmica de trabalho no finalzinho da oficina, foi explicada como fazer o 

trabalho externo, a busca de conhecimentos cultural da comunidade. Com perguntas 

orientadoras e em dupla, apresentou a historia de uma pessoa da comunidade, como também, 

trazer histórias do Quilombo e de quem eles ouviram falar. Foi um momento rico, cultural e sobre 

tudo gratificante. 

 

HISTÓRIA DE SEU ANTÔNIO CAETANO  

 

“Antônio Caitano da Silva, de 70 anos, está no quilombo há 40 anos. Seus familiares são: João 

Caitano da Silva Severino, seu pai; Caitano da Silva e Pedro Caitano da Silva são seus irmãos. Não 

sabe ler e nem escrever. Pelas histórias que escutou da sua mãe (Maria José da conceição) e seu 

pai sobre o quilombo, ele existe há muitos anos. O que mais lhe marcou durante o tempo de 

convívio no quilombo foi à apresentação de caboclo e a entrega da casa própria. Na infância, 
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homens e mulheres trabalhavam limpando feijão, apanhando algodão. Para Sr.Antônio, houve 

uma mudança de anos atrás para os dias atuais no consumo e na educação. Quando pedido um 

conselho para juventude, seu Antônio falou que espera respeito e melhoria na sabedoria e 

educação. Conhecido como Sr Bigode desde que veio morar na comunidade quilombola de 

trigueiros, há 40 anos. É filho de João Caitano da Silva e Maria José da Conceição. O senhor bigode 

fala que desde a sua adolescência ouvia seus pais contarem sobre a história do Quilombo. Mesmo 

na sua infância, sempre trabalhou para ajudar seu pai. Ele trabalhava em plantação de algodão, 

limpando feijão e cuidando dos animais. O mais interessante é que o Sr Bigode começou a brincar 

vestido de caboclo desde seus 12 anos com seu pai e já faz 57 anos que ele se apresenta como 

caboclo. E mesmo com sua idade ele sempre gosta de se apresentar aqui na comunidade e para 

alunos na escola quando é convidado, mas também se apresenta em outros locais; hoje ele 

trabalha em casa. Mesmo com seu roçado para consumo da família, também vai buscar lenha. 

Cuida do seu cavalo, seu companheiro de passeio”. Esse momento de troca foi facilitado, pelas 

mulheres participantes: Bruna Jardiane e Ana Flavia. 

E o que Bruna e Ana Flávia, fez pensar diante a historia de vida de Seu Caetano? 

Bruna: “Ouvindo e vendo seu Caetano falar, me fez ver que o respeito deve perdurar por toda a 

vida. A força e a coragem são naturalmente do povo brasileiro, a busca pela liberdade ela é 

permanente”. 

Flavia: “Que tudo que eu já ouvi sobre os nossos antepassados é verdadeiramente real. Que existia 

um tempo muito sofrido, por muito trabalho e dor e que hoje nossos jovens, saibam e possam 

conhecer a nossa história para não deixar se apaga”. 

O que falaram as mulheres sobre suas conversas com as pessoas mais antigas do Quilombo: 

“Fez-me viajar mentalmente muitas coisas, coisas que eu não vivi e também aprendi muito. Fez-

me passar pela mente muitas histórias das pessoas que já passaram por muitas dificuldades na 

vida e hoje superaram todas”.                                                                                  Nádia Vitória 

“O que me fez pensar entre as histórias foi que hoje em dia não se usa mais respeito entre os mais 

velhos e também que antes não se tinha muitas coisas como se tem hoje, parando para pensar 

bem, hoje somos ricos de tudo. A história do Quilombo é muito interessante e vai passando de 

família e família, de geração em geração, é preciso”.                                      Mônica Marinalva 

 “Que nós somos todos iguais e respeito é bom. Hoje foi uma tarde muito especial. Como seria 

bom se todos tirassem como exemplo os antepassados”.                                    Flávia Rodrigues 

“Que o respeito é o que mais as pessoas antigas sentem falta, que hoje eles são satisfeitos pelas 

conquistas que o tempo trouxe, mas com toda essa mordomia que se tem hoje, o respeito 

continua a desejar”.                                                                                                        Susana Carla 
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“Foi muito importante que nós ouvimos nosso pai avô contando nossas histórias do Quilombo, 

Agradecer mais pelo que temos, sempre respeitando os outros. Foi bom conhecer cada história no 

quilombo, muito prazeroso”.                                                                                           Maria José 

Dia 22 de dezembro, iniciou a segunda etapa das atividades, com o curso profissionalizante, que 

irá fortalecer e inovar a “Boneca Pretinha” que já se destacam na Comunidade Quilombola de 

Trigueiros e municípios circunvizinhos, A confecção da boneca, está vindo com nova modelagem, 

desde a, mas simples a uma mais sofisticada.  

 

Para a instituição, colocar em prática todo o projeto, precisamos se reorganizar, diante a 

Pandemia, seguindo o Protocolo de Prevenção do COVID-19 que obedece às recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde. Encerramos o ano 2020, com 

bastantes expectativas para 2021. O Projeto encerrar mês de abril de 2021. 
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4  – PROGRAMA ELA PODE. 

Parceria: Instituto Rede Mulher Empreendedora - IRME 

Público atendido: 25 Mulheres beneficiadas  

Local: Quilombolas de Trigueiros – Vicência  

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 

Estimular um maior desenvolvimento pessoal e profissional às mulheres, na Região de 

Desenvolvimento da Mata Norte de Pernambuco.  

Instituição Executora: Associação das Mulheres de Nazaré da Mata – (Amunam) em parceria com 

a SecMulher/PE e Municípios, através de Organismo Municipal de Políticas para as Mulheres. 

 

O Programa é realizado pelo Instituto Rede Mulher Empreendedor, com o apoio do Google, a 
primeira e maior rede de apoio ao empreendedorismo feminino do Brasil. Priorizamos a 
integração, capacitação e troca de conhecimento entre mulheres que possuem ou buscam o  
 



 
 
 

22 
 

 
 
Próprio negócio, espalhadas por todo o País. Em 2019 o programa estava com 105 Multiplicadoras 
em 23 Estados e o Distrito Federal. 
 

 PRINCIPAL OBJETIVO:  
 
Encorajamos mulheres empreendedoras ou que estejam em busca de crescimento pessoal e 

profissional, ajudando-as a conquistar independência financeira e de decisão sobre seus negócios 

e vidas. 

Através de: 

1. Capacitação Presencial - desenvolvemos as oficinas temáticas: 

 Comunicação e liderança; 

 Negociação; 

 Finanças; 

 Networking; 

 Marca pessoal; 

 Ferramentas digitais. 

 
2. Jornada Online: 

 Capacitação online gratuita com foco na prática, 100% aplicável ao negócio da 

empreendedora. 

 

3. Marketplace e Cafés com as empreendedoras:  

 Oportunidade de divulgar empresas e serviços, fechar negócios, aumentar networking e 

ainda contar om conteúdo super rico e histórias inspiradoras. 

 

4. Conexão com Mentores parceiros: 

 Facilitação de acesso a recrutadores e empresas de acompanhamento profissional 

Informação para o microcrédito. Ponte entre mulheres e mentores. 

 

 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS PARA AS MULHERES CAPACITADAS: 

 Incremento na renda pessoal. 

 Aumento da autoestima e autoconfiança. 

 Aumento da taxa de empregabilidade. 

 Abertura de novos negócios. 
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MUNICÍPIO DATA LOCAL DE 
ATIVIDADE 

COORDENADORA E-MAIL DA GESTORA CONTATO DA 
GESTORA 

Vicência  3 e 4 

de 

março 

Quilombo de 

Trigueiros 

Edriane Cruz edrianecruz@yahoo.com.br 81-99231-5689 

 

ATIVIDADES REALIZADAS 
 

PROGRAMAÇÃO CAPACITAÇÃO ELAPODE – 16 HORAS 

1º Dia 

Formato de 2 Dias Credenciamento das participantes 

Manhã Abertura 

1- Liderança e Comunicação Assertiva 

Objetivo: Apresentar a importância de liderar e as principais características da 

liderança feminina. Apresentar o conceito de comunicação assertiva, além de como 

fazê-la na prática. 

Tópicos abordados:  

 O que é liderar e a sua importância. 

 Habilidades necessárias para uma líder. 

 Tipos de perfis em liderança feminina. 

 Como identificar o meu estilo de liderança. 

 Etapas da liderança: Engajar, Delegar, Cobrar e Celebrar. 

 O que é comunicação assertiva. 

 Como ser assertiva na minha comunicação. 

 Aprenda a falar “não”. 

 Como dar feedback. 
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 2- Criando Redes 

Objetivo: Apresentar a importância e benefícios da prática do networking (Uma rede 

de Contatos). Mostrar quais são as melhores técnicas para fazer networking. 

 

Tópicos abordados: 

 O que é networking e para que serve? 

 Tipos de rede / networking online e off-line. 

 Habilidades necessárias para um bom networking. 

 Storytelling (Narrativa a forma de contar sua história), como se apresentar e 

como mostrar as suas habilidades aos outros. 

 Melhores formas de compartilhar conhecimento e experiências e fortalecer sua 

imagem. 

 Relacionamento e participação em eventos. 

 Técnicas de Networking. 

 Ética e boas práticas de networking. 

 Principais Erros ao se tentar fazer networking. 

 Manutenção dos contatos que já existem.  

 Concepção de rede para cada realidade empreendedora. 

 3- Auto Imagem – (Marca Pessoal) 

Objetivo: Trazer reflexão sobre a atual imagem pessoal além de meios para 

aprimoramento. Mostrar qual a relação entre a imagem transmitida e a imagem que 

deseja se transmitir. Mostrar que a imagem pessoal está diretamente relacionada 

com a imagem do seu negócio. 

  

Tópicos abordados: 

 O que é marca pessoal. 

 Marca pessoal como ferramenta de empreendedorismo. 

 Percepção: Como você se vê e como é percebida. 

 Comunicação: Postura, voz, gestual, contato visual, rosto e vestuário. 

 Minha imagem e o impacto no meu negócio. 

 Essência, história e personalidade como diferencial do seu negócio. 

 Seja você mesma e saiba comunicar o seu diferencial. 

 

RECURSOS HUMANOS 
 

1. Eliane Rodrigues  
2. Rayanne Caroline 
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4- PROJETO DANDO A VOLTA POR CIMA 

Público Atendido:  

20 Crianças e Adolescentes  

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 

O projeto trabalha a prevenção para minimizar a violência doméstica e sexual, por meio de oficinas 

temáticas e atividades voltadas para o lazer, esporte e cultura, oferecendo conteúdos relacionados 

à ética e a cidadania. Atende crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica e estudam prioritariamente na Rede Pública. 

OBJETIVO GERAL 

Atender diariamente em horário contra turno da escola crianças e adolescentes em situação de 

risco e/ou vulnerabilidade socioeconômica, na faixa etária de 08 a 17 anos de idade, do município 

de Nazaré da Mata, prevenindo a violência doméstica e sexual, utilizando diversificação de ações 

socioeducativa numa visão multimensional, visando o desenvolvimento humano sustentável. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crianças e adolescentes em processo de desenvolvimento pessoal e emocional, prevenindo-

se de casos de violência, com iniciativa própria e estímulo a proatividade; 

 Ofertar atividades em grupo, através de um espaço de reflexão, lazer, socialização e 

aprendizado, com vistas ao processo de construção da cidadania;  

 Proporcionar um espaço de formação de valores, para construção da cidadania e do 

protagonismo infanto-juvenil. 

 

As atividades do Projeto Dando Volta por Cima, em 2020 foram planejadas para acontecer todo o 

ano, porém com a Pandemia pelo novo Coronavírus tudo mudou. Conseguirmos fazer o 

atendimento presencial até o mês de março, quando entramos em Lockdow (Confinamento). 

Nesse período, acompanhamos as crianças e seus familiares em distanciamento por telefone. Com 

ajuda de alguns parceiros da Amunam, juntas e juntos, conseguirmos fazermos doações de cestas 

básicas para nossas crianças e adolescentes atendidos pela Amunam. 
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PLANO DE ATIVIDADES - MENSAL /2020 

O QUE /ATIVIDADES QUANDO COMO /RECURSOS A 
SEREM USADOS 

ONDE  Resultado  DIFICULDADES/ 
OBSERVAÇÕES 

Boas vindas para as 

crianças, apresentação do 

plano de aula e dos 

professores responsáveis. 

Fevereiro 

Data: 10/2/2020 

Pipoca, papel oficio, 

lápis de cor, tesoura, 

som e imagens. 

No auditório  As boas vindas foram 

realizadas no auditório no 

qual, apresentamos aos pais o 

que iria acontecer ao decorre 

do ano.  

As boas vindas aconteceram 

no dia 11 de fevereiro.  

Tema: O que e cultura, 

quais são as diferenças 

entra maracatu de baque 

solto e baque virado. 

Data: 

11/02/2020 

Som, papel, lápis 

hidrocor escolar, 

tesoura, imagens, 

vídeos.  

Na biblioteca  Foi muito gratificante o 

resultado que obteve durante 

ao decorre da oficina, consegui 

despertar um olhar diferente 

em relação à cultura em todas 

as crianças. 

Senti dificuldade por conta 

que tinha muitas crianças e o 

som estava muito baixo 

Não podemos realizar a 

oficina no auditório.  

Tema: qual e a diferença 

entre moral e ética 

(ressaltando dinâmicas 

construtivas, como roda de 

diálogo) 

Data: 

17/02/2020 

Papel, tesoura, 

cartolina. 

Na biblioteca  Não foi realizado. 

 

Não foi realizado, dei 

continuidade ao artesanato 

referente a temáticas 

relacionadas ao carnaval   
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Artesanato referente ao 

carnaval 

Data: 

18/02/2020 

Cola branca, tesoura, 

lantejoula, EVA 

colorido, cola 

brascoplast, cola 

quente, cartolina e 

lápis hidrocor escolar.  

Ao lado da 

biblioteca  

Foi muito produtivo, pois 

trabalhei a coordenação 

motora do mesmo. 

Não tive dificuldades  

Teatro, qual sua 

importância na sociedade 

(proposta de peça 

relacionada à paixão de 

cristo). 

Março 

Data: 

02/03/2020 

Vídeo, motivador, TV, 

DVD, som, papel e 

lápis grafite.  

Ao lado da 

biblioteca  

Foi realizado com êxito, pois as 

crianças gostaram da proposta 

feita em oficina.  

Foi realizado no dia 03 de 

março 

Tema: artesanato referente 

ao dia internacional da 

mulher  

Data: 

04/03/2020 

30 lápis grafites, 

tesoura, colam 

brancos, cola 

brascoplast, 

sanduicheira, EVA, 

moldes, imagens, 

lápis hidrocor.  

Na biblioteca  Foi Gratificante, ver e sentir as 

crianças manuseando os 

materiais e confeccionando as 

peças. 

Tive dificuldades no 

quantitativo de crianças por 

conta do espaço. 

Realizado no dia  

Tema: ensaio para a peça 

paixão de cristo 

Data: 

10/03/2020 

Som, imagens e 

roteiro. 

Ao lado da 

biblioteca  

Foi realizado, no qual fiz a 

divisão de personagem. 

Realizado  
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Tema: qual e a importância 

do dia internacional de 

pessoas com síndrome de 

Down, (formas de 

preconceito referente à 

visão da sociedade) 

Data: 

11/03/2020 

Som, imagens, DVD, 

TV, cartolina, lápis 

hidrocor, tesoura.  

Na biblioteca  Gostei bastante da interação 

das crianças referente a 

temática que foi proposta, na 

sequencia fizemos uma roda 

de diálogo. 

Realizado  

Tema: artesanato  Data: 

16/03/2020 

Cartolina, lápis 

hidrocor, tinta de 

dedo e tesoura.  

Na biblioteca  Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Tele cine Data: 

17/03/2020 

Pipoca, refrigerante, 

biscoito DVD, TV,  

Ao lado da 

biblioteca  

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Tema: Qual e a importância 

do dia mundial da agua  

Data: 

23/03/2020 

Cartolina, lápis 

grafite. 

Na biblioteca  Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Artesanato  Data: 

24/03/2020 

EVA cola plascoplast, 

cola quente, tesoura, 

cartolina.  

Na biblioteca  Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Tema: aniversário coletivo 

do mês de janeiro, 

fevereiro, e março.  

Data: 

25/03/2020 

Pipoca, refrigerante, 

bexiga, bolsa de 

pipoca e confeito. 

No auditório  Oficinas suspensas devido à 

pandemia. 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 
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Tema: dia da abolição da 

escravidão dos índios, dia 

da mentira e dia 

internacional do livro 

infantil qual sua 

importância.  

Data: 

30/03/2020 

Tesoura, cartolina, 

lápis de cor, papel de 

oficio, imagens, TV, 

DVD, som. 

Na biblioteca e 

na sala ao lado  

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Teatro: iremos ensaia a 

peça da paixão de cristo  

Data: 

31/03/2020 

Roteiro e som Na Amunam  Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

 Dia mundial da saúde 

(combate ao câncer 

conscientização)  

A importância da páscoa 

Abril 

Data: 

06/04/2020 

Tesoura, cartolina, 

lápis de cor, papel de 

oficio, imagens. 

Na biblioteca  Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Artesanato referente à 

páscoa  

Data: 

07/04/2020 

EVA, tesoura, lápis 

hidrocor, tinta de 

dedo. 

Ao lado da 

biblioteca  

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Recreação  Data: 

13/04/2020 

Bola, corda, giz. Na Amunam  Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Teatro (ensaio da peça) Data: 

14/04/2020 

Roteiro e som Na Amunam  Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 
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Introdução de como surgiu 

a Libras, língua brasileira de 

sinais. 

Data: 

20/04/2020 

Cartolina, lápis  

hidrocor, imagens da 

datilologia.  

Na biblioteca  Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

(ensaio da peça paixão de 

cristo)  

Data: 

21/04/2020 

Roteiro e som. Na Amunam  Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Libras  Data: 

27/04/2020 

Datilologia. Ao na biblioteca  Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Ensaio geral  Data: 

28/04/2020 

Roteiro e som Na Amunam Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Aniversário coletivo Data: 

29/04/2020 

Bolo, refrigerante, 

copo, prato, garfo.  

No auditório  Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Direitos humanos qual a 

importância para a 

sociedade  

Maio  

Data: 

04/05/2020 

Cartolina e tinta 

colorida. 

Na biblioteca  Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Artesanato relacionado ao 

dia das mães  

Data: 

05/05/2020 

EVA, papel celofane, 

tesoura, rascunho, 

papelão, grampeado 

cola branca, 20 

canetas.  

Na biblioteca  Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 
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Tema: a importância da 

assistente social e o dia 

nacional do enfrentamento 

ao abuso sexual de crianças 

e adolescentes  

Data: 

11/05/2020 

Vídeo, DVD, cartolina, 

tesoura Lápis grafite e 

imagens.  

Na biblioteca  Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Tema: libras, dias da 

semana, cores. 

Data: 

12/05/2020 

 

Datilologia  Na biblioteca  Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Tema: o que e preconceito 

(homofobia dia mundial 

contra essa pratica)  

Data: 

18/05/2020 

Imagens, tesoura, 

cartolina e tinta 

colorida. 

Na biblioteca  Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Artesanato (referente a 

fazer porta toalha)  

Data: 

19/05/2020 

EVA e argola pequena 

e grande, tesoura, 

cola, extensão, e 

sanduicheira  

Ao lado da 

biblioteca 

 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Tema: qual e a importância 

do dia mundial da 

biodiversidade na 

sociedade atual  

Data: 

25/05/2020 

Papel, cartolina, 

tesoura, lápis de cor, 

tinta de dedo e 

imagens.  

Na biblioteca Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 
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Libras (verbos) Data: 

26/05/2020 

Datilologia  Na biblioteca  Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Aniversario coletivo  Data: 

2705/2020 

Bolo, refrigerante, 

copo, prato, garfo. 

 

No auditório  Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Teatro (temática arraia)  Junho 

01/06/2020 

Roteiro e som No auditório  Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Libras (meses do ano) Data: 

02/06/2020 

Datilologia  Na biblioteca  Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Da peça teatral  Data 

08/06/2020 

Som e roteiro. No auditório Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Qual e a importância, das 

datas comemorativas 

relacionadas ao mês de 

junho. 

Data: 

09/06/2020 

Cartolina, tesoura, 

lápis grafite, e cola.  

Na biblioteca  Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Recreação  Data: 

15/06/2020 

Bola, corda e giz Na Amunam, Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 
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Ensaio do teatro  Data: 

16/06/2020 

Som e roteiro No auditório  Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Ensaio geral  Data: 

22/06/2020 

Som e roteiro No auditório  Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Aniversário coletivo e 

quadrilha  

Data: 

23/06/2020 

Bolo, refrigerante, 

guaraná, prato, garfo, 

bexiga e som.  

No auditório  Oficinas suspensas devido à 

pandemia 

Oficinas suspensas devido à 

pandemia 
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ACOMPANHAMENTO DOS FAMILIARES – NA PANDEMIA  

 A Amunam lançou a campanha “PRATIQUE A SOLIDARIEDADE – MULHERES CONTRA A COVID – 

19”, a campanha Solidária arrecadou alimentos (Cestas básicas) com parceiros locais e entregou para 

os familiares das crianças e adolescentes atendidas pelo projeto Dando a Volta por Cima durante os 

meses de abril a dezembro de 2020. Através das ligações, fizemos todo o acompanhamento.   

 
DEPOIMENTOS DE MÃES E CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIADAS PELO PROJETO – ATRAVÉS 

DE LIGAÇÕES: 

 

“Bom, para ser sincera, desde que eu coloquei os meus dois filhos na Amunam, pude perceber que 

eles tiveram uma mudança no comportamento muito grande, pois meus filhos antes de participar das 

atividades do Projeto Dando a Volta por Cima, eles viviam na rua brincando, não falavam muito em 

público, não era crianças muito sociáveis, do tipo que tem vários amigos. Hoje em dia sei que á 

Amunam fez total diferença, pois além deles aprenderem várias coisas diferentes, eles hoje em dia 

falam em público, atitude que era muito raro de ser ver, tiveram um melhor rendimento escolar, não 

só na escola mais também nas atitudes em casa, quando eles chegam da escola, tomam banho, 

almoçam e já querem ir para a Amunam. No dia que não posso levá-los, ficam desanimados, sem 

falar que a Amunam é um lugar seguro onde tem profissionais que cuida da melhor forma, dando o 

suporte que meus filhos precisavam, eu só tenho a agradecer, pelo que Amunam fez em minha vida e 

a dos meus filhos!”                   Simone Maria da Silva Gomes (Mãe de Letícia Maria e Manoel Carlos) 

 

“Eu me chamo Letícia Maria, gosto muito da Amunam, lá eu pude fazer novas amizades, venho 

aprendendo várias coisas legais. Têm aulas de Inglês; Danças; Teatro e muitas coisas legais. Eu amo a 

Amunam! Aprendo várias coisas na Amunam, além de me divertir, aprendo brincando”. 

 (Manoel Carlos - 8 anos). 
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“Eu me Chamo Simone, sou a Mãe de Samuel Medeiros. Bom, meu filho faz parte do Projeto desde 

criança, praticamente ele cresceu na Amunam. Desde pequeno sempre quis fazer parte, brincar e 

aprender, e hoje eu só tenho a agradecer, pois hoje, consigo ver nele várias atitudes e sei que a 

Amunam, teve um papel essencial na vida e no desenvolvimento do meu filho. Falar da Amunam é 

construir historia e formando vida”.                        Simone Noêmia, mãe de Samuel Medeiros. 

 

 

“Meu Nome e Samuel, faço parte da Amunam desde que eu era pequeno, sempre gostei daqui, 

pois toda vez que entro me sinto como se eu estivesse em minha casa, sou muito grato pelo que 

eu aprendi e por todo carinho e cuidado que sempre foi dado a mim”. 

Samuel Medeiros – 14 anos 
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5 - BIBLIOTECA ELIANE RODRIGUES  

Público Atendido:  

Público em Geral/ Visitantes 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 

A biblioteca é um espaço de aprendizagem, tem o papel social de realizar a interação entre 

informação e conhecimento num contexto de formação sociopolítico, dispondo um acervo bastante 

diversificado para atender a sociedade nazarena em geral. A AMUNAM acredita que a leitura é um 

caminho para o desenvolvimento pessoal e intelectual e se amplia a cada dia, se queremos uma 

sociedade mais justa, solidária e humana é necessário inserirmos crianças, adolescentes e jovens 

neste universo proporcionando aos pequenos cidadãos e cidadãs, aguçamento do senso crítico. 

OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

GERAL 

Promover informação aos usuários/as de uma forma sadia sobre os temas didáticos e transversais, 

atendendo da melhor maneira possível as suas pesquisas e estudos escolares. 

 

ACERVOS CONFORME DADOS DO SISTEMA: 
 

ACERVO QUANTIDADE 

Livros  Nº  

Revistas Nº  

Periódicos (panfletos, folder) Nº  

Jornal Nº  

Acervo atual  Nº total:  

Obs. o cadastro do acervo é permanente. 

 

Infelizmente, com uma queda de eletricidade, foi queimada, a plataforma com todos os dados 

quantitativos do nosso acervo da Biblioteca Eliane Rodrigues, que já estavam registrados no nosso 

sistema. Porém, continua aberta e sendo utilizada pelo público beneficiário e para comunidade. 
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PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

Propicia uma comunicação social em rede, através de várias mídias, acompanhando as exigências 

contemporâneas de articulação, fazendo uma correlação do local com o global, envolvendo, 

disseminando informações e mobilizando a comunidade. A dimensão de direitos e cidadania, também 

está nos pilares deste programa. 
 

1– RÁDIO ALTERNATIVA FM 

Público Atendido: Na grade da programação, procuramos atender as expectativas dos mais de 15.000 

(quinze mil) ouvintes, que participam e interagem no dia a dia da emissora, desde os programas religiosos, 

sociais, culturais e musicais. 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 

A Rádio Comunitária Alternativa FM – Amunam tem o objetivo de estimular a sociedade a participar das 

discussões sócias, reivindicarem seus direitos, e assumir deveres. Exercendo assim a cidadania, contribuindo 

desta forma, para o desenvolvimento humano nas dimensões; culturais, políticas e sociais, garantindo assim, 

o fortalecimento comunitário, e proporcionando informações que acrescente em cada cidadã/cidadãos e 

internautas uma comunicação social que fortalece e os empodera. 

 

EQUIPE: 

NOME: FUNÇÃO DESEMPENHADA 

André Miguel dos Santos  Voluntário / Comunicador Social / Repórter  

Rayanne Caroline Guerra Pessoa Diniz Produtora Social / Redatora do blog 

Fernanda Cristina Rodrigues dos Santos Comunicadora Social/Sonoplasta/ Programadora Musical 

e Comercial. 

Lucicleide Maria da Silva Comunicadora Social/ Produtora Comercial/ Sonoplasta  

Lidiane Maria Costa da Silva Voluntária / Sonoplasta / Comunicadora Social  

Joyce Imaculada Souza da Silva Sonoplasta / Produtora / Comunicadora Social/  

José Vinicius da Silva França Voluntário / Sonoplasta / Redator do blog 
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GRADE DA PROGRAMAÇÃO: 

Programação Semanal da Rádio Alternativa FM 98.5 

Dia/Horário  Programa Equipe responsável  Apresentação/ 

Comunicador 

Segunda a sexta-feira 

06:00h às 07:00h 

Novo Dia Com Cristo Igreja Católica Representantes da 

Igreja 

Segunda a Sexta-feira 

07:00h às 08h:00h 

Diário da Cidade Joyce Imaculada, Lidiane 

Maria 

André Miguel  

Segunda e sexta-feira 

08:00h às 09:00h 

Café e Poesia Ivyna Carlos Barbosa Ivyna Carlos  

Terça, quarta e quinta-

feira  

Café e Poesia 

 

André Miguel André Miguel  

Segunda a sábado 

10:00h às 11:00h 

Experiência de Deus Padre Reginaldo Manzzote Padre Reginaldo 

Segunda a Quinta-feira 

09:00h às 10h:00h 

Manhã Alternativa Lucicleide Maria Lucicleide Maria  

Segunda à Sexta-feira  Alô Alternativa FM  Joyce Imaculada  Joyce Imaculada  

Segunda a Sexta-feira 

12:00h às 14:00h 

Nazaré em Destaque José Vinicius Joás Cândido Dias 

Segunda a Sexta-feira 

14:00h às 16:00h 

Sintonia Alternativa Lidiane Maria. Lidiane Maria  

Sexta-feira 

09:00h às 10:00h 

Programa Social 

Espaço da Mulher 

Lucicleide Maria; 

Joyce Imaculada. 

 Eliane Rodrigues 

Ferreira de Andrade 

  Segunda à Sexta-

feira.16:h às 17:h 

Programa Estresse 

Zero 

Severino Herculano das 

Chargas 

Severino Herculano 

das Chargas 

Segunda –Feira  

17:00h às 18:00h 

Programação 

automática 

Programação automática Programação 
automática 
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PROGRAMAÇÃO FINAL DE SEMANA RÁDIO ALTERNATIVA FM (SÁBADO) 

Quarta-Feira 

17:00h às 18:00h 

Programa Evangélico 

Nova vida 

Igreja Batista Nova Vida  Pastor João Severino 
dos Santos  

Quinta-Feira 

17:00h às 18:00h 

  Programação 

automática 

Programação automática Programação 

automática 

Segunda – feira à 

Sexta-Feira 

18:00h às 19:00h 

Programa Frente a 

Frente  

  Magno Martins Magno Martins 

Dia/Horário  Programa Comunicador Estilo 

06:00h às 07:00h Especial Viva o Rei do Baião 

com Luiz Gonzaga 

Programação 

automática 

Forró Pé de Serra 

07:00h às 08:00h Cultura é coisa nossa  Programação 

automática 

Cultural 

 

08:00h às 09:00h  Classe A Programação 

automática 

MPB-Atual 

09:00h às 10:00h e 

de 11:00h às 12:00h 

Sábado Show Lucicleide Maria da 

Silva 

Musical: Forró, brega, 

axé, pagode, 

sertanejo, 

10:00h às 11:00h  Experiência de Deus Padre Reginaldo 

Manzzote 

Religioso  

12: 00h às 13:00h Programa Engenho dos 

Maracatus  

Artistas da terra Cultural  

13:00h às 14:00h 
Almoçando com 
música 

Programação automática Programação 

automática 

Musical / Especial 

14:00h às 16:00h Sabadão 98 da Alternativa  Programação 

automática 

Musical: forró, brega, 

axé, pagode, 
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Programação Final de Semana Rádio Alternativa FM (Domingo) 

16:00h às 16:50h O Melhor do Sertanejo  Programação 

automática 

Sertanejo  

 

16:50h  às 18:50h  Programa da Igreja Batista 

Filadélfia Jesus é o Rei  

Pastor José Ramos do 

Nascimento 

Hinos evangélicos. 

19:00h às 20h:00  Transmissão da Santa Missa  Igreja Catedral 

Imaculada Conceição 

Diretamente da Igreja 

Catedral 

Dia/Horário  Programa Comunicador Estilo 

06:00h às 07:00h Musicas Religiosa Programação 

automática 

Músicas religiosas 

07:00h às 08:00h 

 

Sucessos do 

Passado 

Programação 

automática 

Cultural  

08:00h às 09:00h  

 

Classe A Programação 

automática 

MPB- Atual 

09:00h às 12:00h Curtição 

Alternativa  

Programação 

automática 

Musical: forró, brega, 

axé, pagode, 

sertanejo. 

12:00h às 13:00h Almoçando com 

música  

Programação 

automática 

Musical/ Especial 

13:00h às 14:00h Hora da Sofrência   Programação 

automática 

Musical 

14:00h às 15:00h Só pagode  Programação 

automática 

Musical 

15:00h às 16:00h Conexão Axé  Programação 

automática 

Musical 

16:00h às 17:00h  Forró das Antigas   Programação 

automática 

Sertanejo 



 
 
 

43 
 

 

 

 

 

PARCEIROS OPERACIONAIS E PONTUAIS: 

PARCEIROS OPERACIONAIS PARCEIROS PONTUAIS 

Agência Rádio 2; 

Pastoral da Criança; Fabrica de Gênero Alimentício - Pretinho; 

Agência Rádio WEB; Fabrica Gênero Alimentício - Vitarella; 

Criar Brasil - Centro de Imprensa; Fabrica Gênero Alimentício: Mauricéa Biscoito;  

Naza net Liquigás 

Mania Net Fábrica de Produtos de Limpeza Codossal 

Química LTDA.  

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

Apresentação do Programa de Notícia Diário da Cidade de Segunda 

à Sexta das 07:00h às 08:00h; 

Apresentação do Programa de Cultura 

Café e Poesia de segunda à sexta das 08:00h ás 09:00h; 

Reportagem; 

Atualização das redes sociais;  

Escala final de semana; 

 

 

 

              André Miguel  

Gravação de Comerciais; 

Edição dos programas espaço da Mulher para o Podcast; 

 

 Fernanda Cristina 

17:00h às 18:00h MPB Alternativa Programação 

automática 

MPB 

18:00h às 19:00h O Espaço é do Rei Programação 

automática 

Roberto Carlos 

Especial 



 
 
 

44 
 

Criação de Spots da campanha quando falo muita coisa muda; 

Programação Comercial (Blocos Comerciais); 

Participa da Escala do Final de Semana. 

Locução do Programa musical Manhã Alternativa de 09:00h ás 

10:00h 

Organizar o Relatório da Rádio Alternativa FM e Ponto de Cultura, 

Atualiza os contratos dos programas da Rádio e parcerias: Petinho, 

Vitarella; Codossal Química, Controle de participação dos 

programas da Rádio; Gravação de Comerciais; Programação 

Comercial (Blocos Comerciais; Participa da Escala Final de Semana); 

 

Lucicleide Maria  

Locução Musical de Segunda a Sexta-feira ás 14:00h às 16:00h; 

Visita aos comércios terça e quinta-feira; Sonoplastia do Programa 

Experiência de Deus de 10:00h ás 11:00h; 

Troca Petinho nas quartas-feiras; 

 

Lidiane Maria  

 

 

 

Sonoplastia do Programa de tudo Tem, das 16:00h ás 17:00h 

Fecha a Rádio Segunda, quarta e sexta-feira; Atualização do blog e 

redes sócias; 

Visita aos comércios terça e quinta-feira; 

Pauta do Programa Nazaré em Destaque; 

Experiência de Deus de 10:00h às 11:00h, nas quartas-feiras; 

Participa da Escala final de semana; 

 

  

 

José Vinícius  
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bre à Rádio Terça-feira e Quinta-feira; (Nesses dias, horários 

Sonoplastia de 06:00h ás 08:00h); 

Locução de 11:00h às 12:00h 

Cobrança dos apoios culturais; 

Edição dos programas espaço da Mulher  para o Podcast; 

Produção do Programa Espaço da Mulher; 

Visita aos comércios terças e quintas-feiras;  

Participa da Escala Final de Semana. 

 

 

 

Joyce Imaculada  

Atualização do blog e redes sócias  

Sonoplastia do Nazaré em Destaque das 12:00h às 13:30h 

Sonoplastia do programa evangélico nas quartas-feiras de 17:00h às 

18:00h; Participa da Escala Final de Semana; 

Rayanne Caroline  
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PARTICIPAÇÃO DE OUVINTES: DIRETO – ATRAVÉS DE CARTAS/ TELEFONEMAS/ TORPEDOS, MSG... 

Mês 

Programa JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total 

Espaço da Mulher Férias 37 17 0 0 0 0 0 34 42 36 33 199 

Novo dia com Cristo 19 13 18 36 41 46 38 29 14 19 29 18 320 

Diário da Cidade Férias  29 21 0 0 17 21 09   0    06 0 05 108 

Café em Poesia 0 21 0 0 0 05 16   12 08 16 17 08 103 

Manhã 

Alternativa 

Férias 51 34 16 23 33 45 29 18 13 19 23 304 

Nazaré em Destaque   13 14 15 12 10 12 08 06 07 09 16 11 133 

Sintonia Alternativa Férias 07 09 0 0 08 09 07 09 12 14 13 88 

De tudo têm  76 84 118 135 116 121 118 111 108 118  116 123 1.344 

Programa Evangélico Nova 

Vida 

04 06 07 

 

11 08 11 09   06 09 11 06 07 95 

Programa Evangélico Jesus é 

o rei 

16 31 22 21 25 18 13 09 15 23 22 21 236 
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Engenho dos Maracatus  17 29 36 12 18 16 09 07 11 15 12 14 196 

Programas Musical Final de 

semana 

10 09 11 22 33 25 16 14 23 26    24 26 239 

Total Geral  3.365 

 

QUANTITATIVO: 

 

01 NÚMERO DE OUVINTES INDIRETO 101 CARTAS 

02 INTERNAUTAS      6.778           

03 VISUALIZAÇÕES 941.576 
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PROMOÇÕES REALIZADAS DURANTE O ANO: 

Troca - Troca Petinho - Brindes  

Mês  Quantidade de Embalagens 

trocadas por brindes 

Janeiro /Fevereiro 7.615 

Março/Abril 5.725 

Maio/Junho 4.035 

Julho/Agosto 6.854 

Setembro/Outubro 13.695 

Novembro/Dezembro 14.724 

Total Geral 52.648 

 

MÊS PROMOÇÃO REALIZADA 

Fevereiro  Sorteio de Kits dos Blocos de Carnaval: 

Jacaré em Folia, Cazá Cazá, Parasitas. 

Na Programação da 

Rádio Alternativa FM; 

Março à 

Novembro  

Sorteio de Brindes, parceria com Salão de 

beleza, casa do bolo, panificadora, lojas, 

restaurantes, Fábrica Vitarella, Empresa 

Petinho;  

No Programa Espaço da 

Mulher; 

 Dezembro Visita Premiada, parceria com o cantor 

Cleyton Costa, sorteio de uma cesta 

natalina 

No programa Espaço 

da Mulher 
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RESULTADOS: 

 

A Rádio Comunitária Alternativa FM de Nazaré da Mata, divulgou na grade de programação a campanha da 

AMUNAM, “PRATIQUE A SOLIDARIEDADE– MULHERES CONTRA A COVID – 19” para doação de alimentos e 

material de higiene pessoal para mulheres que passavam por dificuldades, principalmente no período de 

isolamento social. 

 

A campanha contou com apoio de artistas, (Forrozão Chinellar, Os Solitários, Amanda Ferraz, Cleyton 

Costa, Augusto Cesar, Alcymar Monteiro, Djerson Show, Edson Alves que fizeram lives Solidárias nas redes 

sociais. E durante a programação da Rádio, foi divulgado as agendas dos artistas participantes. 

 

O ponto de arrecadação foi na Rádio Alternativa FM, além de alguns pontos nos nossos Parceiros: Farmácia 

Bio Qualy, Farmácia RL Farma, Panificadora Bom Jesus, GV Construções.  

 

Na luta contra a violência a MULHER, a (Amunam) lançou a campanha virtual: Quando falo, muita coisa 

muda, que integra o projeto "Juntas, vamos superar a pandemia!".  E a Rádio Alternativa FM, divulgou a 

campanha na grade de Programação. O dinheiro arrecadado das doações irá possibilitar o atendimento 

online, através de uma rede de apoio à mulher e intensificar as campanhas de conscientização pública 

sobre os cuidados com a COVID-19.   

 

A Rádio Comunitária Alternativa FM, está veiculando Campanhas de Enfrentamento ao Covid 19. 

São Campanhas do Ministério da Saúde, todos pela Saúde - Aliança de Profissionais de Saúde com Drº 

Dráuzio Varela, Criar Brasil. Bem Como está Sendo veiculado em toda Programação da Rádio Comunitária 

Alternativa FM, Referente à Recomendação 05.2020 O Uso Obrigatório de Máscaras. 

 

A Rádio Comunitária Alternativa FM, está veiculando Spots sobre o atendimento online, que integra o 

projeto "Juntas, vamos superar a pandemia”. Com mulheres que estão passando por violência doméstica, 

ansiedade, depressão e etc.  
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Mês de novembro a Rádio Alternativa FM, realizou a cobertura das eleições 2020. Deixando os ouvintes 

informados em tempo real de tudo que acontecia na Cidade de Nazaré da Mata e região.  

 

Mês de Dezembro a Rádio Alternativa FM, sorteia vários brindes em parceria com a Fábrica Vitarella e 

Petinho. Também realizou a 2ª edição da Visita Premiada, com parceria com o Cantor Cleyton Costa.  

 

Sorteando uma cesta Natalina, ouvintes enviaram 103 cartas, além de participar pelas redes sócias através 

do facebook da Rádio Alternativa FM, pelo Whatsapp e via telefone. A contemplada foi “Genivalda Maria 

da Silva”. A mesma passou noites escrevendo cartas, no desejo e a esperança de ser sorteada. A ouvinte 

sentiu-se feliz e realizada.  

 

 DEPOIMENTO DE OUVINTES:  

 

“Curti toda programação da Rádio Alternativa FM, pois ela é a melhor. Adora ouvir o programa café e 

poesia porque gosta muito da Cultura Popular”.                                            Tânia Maria da Silva, 55 anos. 

 

“Gosta muito da programação da Rádio Alternativa FM, pois tem bons programas. Diverte-se muito 

ouvindo o programa de Tudo de tem”.  

Roberto Luiz Diogo de Melo, 68 anos. 

 

“Adora toda programação da Rádio Alternativa FM. Gosta muito do programa Espaço da mulher, pois fica 

informada através dos temas debatidos”.                                                      Maria José de Oliveira, 69 anos. 

 

“É sintonizado em toda programação, pois gosta de ouvir músicas de qualidade e através dos programas 

jornalístico, fica por dentro de tudo que acontece na cidade, região e no mundo”. 

 Josenildo da Silva, 55 anos. 
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FOTOS DA PREMIAÇÃO  
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PONTO DE CULTURA AMUNAM 

 

 

Público Atendido:  

Maracatu Feminino Coração Nazareno:  
84 pessoas beneficiadas diretamente. 
78 mulheres, na faixa etária de 09 a 76 anos de idade. 
02 Adolescente 
06 Crianças 
 
Grupo Cultural Feminino Flores do Coco: 12 Mulheres  

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 

O Maracatu Rural é Patrimônio Imaterial Nacional e o município de Nazaré da Mata foi reconhecido por 

lei como a capital dessa tradição cultural, historicamente organizada pelos homens. O propósito deste 

projeto é inserir as mulheres como protagonistas desta manifestação cultural, por meio da realização de 

oficinas de bordado, percussão e canto.  

 

Viabilizou a criação do Maracatu Feminino Coração Nazareno, o único formado exclusivamente por 

mulheres de 09 aos 76 anos de idade, como uma das formas de levar delicadeza, leveza e feminilidade 

para um ambiente essencialmente masculino. Além desta ação, o projeto possibilitou a criação do grupo 

cultural flores do coco e o ponto de cultura Engenhos dos Maracatus. 

 

1- MARACATU CORAÇÃO NAZARENO  

 

O Maracatu Coração Nazareno, coordenado pela AMUNAM – Associação das Mulheres de Nazaré da 

Mata foi fundada no dia 08 de Março de 2004. Na categoria baque solto é o único no Brasil e no 

mundo, formado só por mulheres. Conta com 84 integrantes, na faixa etária de 09 a 76 anos de 

idade.  Suas indumentárias são todas confeccionadas pelas mulheres brincantes. É ponto de cultura e 

tem 03 CDs lançados.   

EQUIPE: 

NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO DESEMPENHADA 

Eliane Rodrigues Gestão de Projetos Coordenadora 

Rayanne Caroline  Produção Cultural Produção 

Lucicleide Maria Produção Cultural Produção Artística 
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PARCEIROS 

 Prefeitura de Nazaré da Mata; 

 Secretaria de Cultura de Pernambuco/FUNDARPE; 

 Ministério da Cultura e Prefeitura do Recife, Goiana e Olinda. 

AGENDA DO MARACATU DE BAQUE SOLTO CORAÇÃO NAZARENO 100% FEMININO 2020 

Agenda Local Dia 

Apresentação de 06 Caboclas do Maracatu Feminino 

Coração Nazareno no Show de Gaby Amarantos.  

Marco Zero/Recife  22/02/2020 

 

 

Apresentação do Maracatu Feminino Coração 

Nazareno Período Carnavalesco 

Olinda 23/02/2020 

Nazaré (Abertura Encontro 

dos Maracatus) 

24/02/2020 

Recife/Pátio de São Pedro 24/02/2020 

Goiana 25/02/2020 

Camaragibe  08/03/2020 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

 

Reunião/Oficinas/Ensaios  Nº DE PARTICIPANTE 

Reunião do Maracatu Coração Nazareno no dia: 05/02/2020 36 

Reunião do Maracatu Coração Nazareno no dia: 19/02/2020 43 

Ensaio do Maracatu Coração Nazareno no dia: 05/02/2020 35 

Ensaio do Maracatu Coração Nazareno no dia: 13/02/20 23 

Ensaio do Maracatu Coração Nazareno no dia: 19/02/20 43 

 

RESULTADOS 

 

 Pela primeira vez, 06 Caboclas do Maracatu Coração Nazareno, participa do Show de Gaby 

Amarantos no Marco Zero.  
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 No ano de 2020, o Maracatu Coração Nazareno recebeu 18 brincantes de fora: Carpina, João 

Pessoa, Recife, São Paulo, Brasília, Natal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia, 

Artistas, Produtora cultural, dançarinas. 

 

 AMUNAM Lançou a campanha “PRATIQUE A SOLIDARIEDADE – MULHERES CONTRA A COVID 

– 19”, a campanha Solidária arrecadou alimentos (Cestas Básicas) e foram doadas para 27 

componentes do Maracatu Coração Nazareno. 

 

 Componentes do Maracatu Coração Nazareno participou da campanha virtual: Quando falo, 

muita coisa muda, que integra o projeto "Juntas, vamos superar a pandemia!". Gravando 

vídeos convidando as pessoas a fazer a doação e atingir a meta da campanha, para que a 

Amunam possa continuar atendendo as mulheres online, vitimas de violência, e que através 

do isolamento social estava passando por ansiedade, depressão precisando conversar.  

 

DEPOIMENTOS 

 

“Moro em Brasília, tenho 28 anos. Sou brincante, na minha cidade aprendi a ser batuqueira de Samba 

Pisado, e a brincadeira que fiz La. Essa é a minha segunda saída no Coração Nazareno. A primeira 

mudou muita coisa pra mim, nesse fazer. Sou muito grata a essas mulheres que aqui brinca”.                                                            

Camila Oliveira 

 

“Tenho 27 anos, moro em Duque de Caxias-RJ. Estive em julho na Amunam, conhecendo esse lugar de 

resistência e fortalecimento de mulheres em Nazaré da Mata. E este ano de 2020 participei desta 

aventura e vivenciei esse Maracatu lindo, Coração Nazareno, realizei um sonho! Mulheres que 

decidiram brincar e estão aí fazendo história! Nos traz muita inspiração e força o trabalho que a 

Amunam realiza. Por isso nosso interesse em somar e estar junto com vocês!  Agradeço a 

oportunidade de estar presente mais uma vez “.  

Nathalia Frasão 

 

“Tenho 28 anos. Sou de Minas Gerais. Mas moro no Rio de Janeiro Já tem uns oito anos. Sou palhaça, 

atriz, contadora de historia. E estamos montando agora um espetáculo de palhaças inspirado na 

cultura popular, e temos em nossa pesquisa como grande referência o Coração Nazareno”.  
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Camila Barra 

“Tenho 19 anos, moro em João Pessoa-PB, sou musicista em Timbaúba, toco na filarmônica 

Euterpina, recebi o convite para poder tocar e acrescentar no Maracatu Coração Nazareno. Estou 

muito feliz pela oportunidade, agradeço a todos desde já! E com certeza vejo como uma grande 

chance de sentir e mostrar que a cultura pernambucana existe”.                                   Ridyla Aguiar 

“Tenho 27 anos, sou natural de Goiânia, mas com um pezinho de criação do Rio de Janeiro. Sou 

fotógrafa e estou com um projeto de documentar as manifestações culturais, e no momento estou em 

Nazaré da Mata. Pra mim está sendo tudo muito novo. A cultura do maracatu me encantou ao vir 

para a terra que vibra isso. E saber que mais uma vez na história temos nós mulheres descartadas das 

brincadeiras por manter a tradição machista da nossa sociedade, me fez querer mais ainda estar 

presente no Coração Nazareno. Deparei com mulheres na luta e fazendo um trabalho lindo de 

resistência e quebrando a tradição. Agradeço por me receberem com carinho e me deixar fazer parte. 

Quero poder contribuir com meu trabalho e no que tiver rolando”.                   Thaynara Rodrigues 

 

“Sou artista plástica e artesã, brincante de cavalo Marinho. Conheço o Maracatu Coração Nazareno 

apenas por fotos. Mas acompanho as brincadeiras da zona da Mata e amo nossos brinquedos. Sou 

pernambucana bairrista. Será um prazer enorme compartilhar com mulheres esse saber tão profundo 

cultural. Obrigada pela acolhida. Pra mim é um enorme prazer em brincar com vocês dessa terra de 

força e ax”.                                                                                                             Glaucia Costa Couti. 

“Tenho 37, estudei Edificações e Arquitetura, mas sou artista Plástica. Sou recifense, mas moro entre 

Curitiba e Recife há quase cinco anos, ultimamente mais no Sul. Porém todas minhas famílias 

maternas e paternas são de Nazaré da Mata. (Berço do Maracatu) pais avós, primos, tios... Boa parte, 

da minha infância vivenciei, nesta terra. Na infância, O som da passagem dos caboclos que era 

frequente me hipnotizava, um misto de medo e curiosidade. Mas era uma observação lúdica distante 

do significado e conhecimento do que aquilo representava. Com maturidade vêm as buscas. Amo a 

cultura Pernambucana e ela faz parte de meus processos, havia um desejo latente de estar mais perto 

do que o caboclo de lança significa e representa em mim, a compreensão além do sangue nas veias. 

Vivenciar a cultura tocando na cultura, o sentir. Cheguei ao Coração Nazareno porque conversava 
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com um colega desse meu desejo de "ser Cabocla", na verdade eu não sabia da existência desse 

Maracatu de mulheres, me foi uma surpresa, ele fez então esse link com o Coração Nazareno e aqui 

estou. Orgulhosa e feliz por estar por poder vivenciar este processo”.         Thaís Mateus Rodrigues 

“Eu moro em Olinda/Recife, sou bióloga, e me encantei vendo o maracatu, mais brincar acho que foi 

um sonho, porque nunca imaginei que teria essa oportunidade, estou muito feliz e realizada”.   

Geovana Monique 

Município Camaragibe 
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Participação no Show de Gabi Aranto em Recife. 

 

Goiana 
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Nazaré da Mata 
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Olinda 

 

 

Recife – Pátio de São Pedro 
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ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS 
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2- GRUPO CULTURAL FEMININO FLORES DO COCO 

Quantas mulheres: 12 mulheres  

O Grupo Cultural Flores do Coco, idealizado e coordenado pela AMUNAM – Associação das Mulheres de 

Nazaré da Mata foi lançada em (08) de Março de 2013 - “Dia Internacional da Mulher”.   

O Grupo é formado unicamente por mulheres, das quais são atendidas pelos projetos sociais da AMUNAM, e 

que buscam na cultura popular, o fortalecimento e a inserção das mulheres nas manifestações culturais.  

As composições entoadas pelo Grupo apresentam as conquistas e deveres da mulher na sociedade, como 

forma de trabalhar também, o enfrentamento a violência de gênero.  

 

O Grupo Feminino Flores do Coco, nasceu da ideia da AMUNAM, por já trabalhar com o Maracatu Feminino 

Coração Nazareno há 15 anos e também se faz presente com a representação de outras manifestações 

culturais, como o Coco de Roda. 

SEM AGENDA DO GRUPO CULTURAL FLORES DO COCO 

E SEM CRONOGRAMA DE ATIVIDADES EM 2020 

 

Diante a Pandemia do Coronavírus, todo o MUNDO entrou em Lockdown. 
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