A gente quer comida, diversão, arte e vacina para todos!
Goiânia, 22 de abril de 2021.

Com informações da Câmara Municipal de Goiânia

Passados trinta e três anos após o icônico refrão “a gente não quer só comida, a gente quer comida,
diversão e arte” ecoar no Brasil, a música “Comida” escrita pelos Titãs, continua atual.
O vereador Mauro Rubem (PT), como presidente da Frente Parlamentar Vacina Para Todos e
Combate à Covid-19, em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG) e apoio de mais de
trinta e cinco instituições entre associações, sindicatos, federações, conselhos e outros (veja lista
no fim do texto) arrecadaram mais de 6 toneladas de alimentos para doação a famílias em
situação vulnerável na pandemia. Através da campanha “Vacina, Arte e Solidariedade” a intenção
é mostrar que em um momento crítico como esse, além da necessidade de comida e saúde (vacinas),
faz-se necessário um pouco de arte com solidariedade.
“Sabemos que a fome não espera e sem incentivos econômicos de todas as esferas governamentais,
preço dos produtos básicos aumentado todos os dias e o desemprego em alta, esperamos levar um
pouco de alento para pessoas em vulnerabilidade alimentar, além de também um pouco de arte
goiana da mais alta qualidade. Lembramos também que o setor cultural é um dos que mais sofre
nesse momento”, afirmou Mauro Rubem.
LANÇAMENTO CULTURAL
Neste domingo, 25, às 16:30h, tem a Super Live Cultural de Lançamento da Campanha Vacina,
Arte e Solidariedade com apresentações de artistas goianos consagrados pelas excelentes atuações,
tanto nos palcos quanto na luta por cultura. O primeiro evento da série de lives programadas pela
campanha conta com o multiartista Diego Mascate, Nina Soldera e Kleuber Garcêz da Banda
Mundhumano e Xexéu, já velho conhecido do público.
Com produção e transmissão ao vivo pela TV UFG, Rádio Universitária e pelo canal UFG Oficial
no youtube,a live, também será retransmitida pela página do Facebook do vereador Mauro Rubem
(@maurorubempt)
ARRECADAÇÃO
Coordenada pelas entidades parceiras, a Campanha, Vacina, Arte e Solidariedade está aberta a
todos os cidadãos, empresas e entidades que possam contribuir. As doações serão encaminhadas à
UFG, que, por meio do Programa UFG solidária, destinará a organizações e entidades sem fins
lucrativos de Goiânia que atuam com crianças e adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com
deficiência, pessoa em situação de rua, famílias e grupos em situação de risco social.
A campanha arrecada alimentos não perecíveis ou cestas de alimentos, máscaras (N95), álcool e
álcool Gel (70%), produtos de higiene e limpeza e recursos Financeiros. As doações podem ser
feitas via pix, por meio da chave frentesolidaria@rtve.org.br.
Onde entregar as doações:
– Câmara Municipal de Goiânia, Avenida Goiás, nº 2001, Setor Central;
– Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás (Sindsaúde/GO),
Rua 26, nº 521, Jardim Santo Antônio;
– Centro Cultural UFG, Avenida Universitária, 1.533, Setor Universitário.

Serviço:
Lançamento da Campanha Vacina, Arte e Solidariedade
Data: 25/04/2021
Hora: 16:30h
Local: Centro Cultural da Praça Universitária (fechado ao público)
Transmissão: TV UFG (Canal 15.1 UHF | 21 NET | 15 Gigabyte HDTV), Rádio Universitária
(870 AM), no Youtube: youtube.com/ufgoficial e no Facebook do Vereador Mauro Rubem:
facebook.com/maurorubempt
Entidades Apoiadoras:
Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Seção Goiás
Associação de Egressos e Egressas da Universidade
Associação dos Feirantes da Feira Hippie
Cena Cerrado Brasil
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil
Central Única dos Trabalhadores
Coletivo Centopeia
Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino
Conselho Estadual da Mulher de Goiás
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás
Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás
Conselho Regional de Serviço Social
Federação do Comércio do Estado de Goiás
Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural
Instituto Musas - Mulheres do Saneamento
Núcleo Goiano de Políticas Públicas do Grupo Mulheres do Brasil
Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás da Região Centro-Oeste
Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo no Estado de Goiás
Sindicato do Comércio Varejista de Óptica, Jóias, Relógios, Cine-Foto e Bijouterias no Estado de Goiás
Sindicato do Comércio Varejista do Estado de Goiás
Sindicato dos Despachantes do Estado de Goiás
Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás
Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás
Sindicato dos Farmacêuticos no Estado de Goiás
Sindicato dos Funcionários da Fiscalização Municipal de Goiânia
Sindicato dos Odontologistas no Estado de Goiás
Sindicato dos Pit Dog’s do Estado de Goiás
Sindicato dos Professores do Estado de Goiás
Sindicato dos Proprietários de Barbearias, Institutos de Beleza e Afins do Estado de Goiás
Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado de Goiás
Sindicato dos Trabalhadores na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Universidade Federal de Goiás
Usina do Bem
Comunidade Que Sustenta a Agricultura - Artigo 5º
Comissão Pastoral da Terra / Regional Goiás
AgroEcoSol
Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Combate à Endemias do Estado de Goiás

RELEASE ARTÍSTICO
DIEGO MASCATE
Diego Mascate (@diegomascate) integrou a banda Diego de Moraes e O Sindicato, com
quem gravou os álbuns “Reticências…” (2007) e “Parte de Nós” (2010), e foi destaque e
inspiração em uma cena que estava ganhando força e onde surgiram nomes como
Boogarins e Carne Doce. Mascate também faz parte da banda Pó de Ser e da dupla de rocksertanejo Waldi & Redson, ao lado de Chelo, da banda Porcas Borboletas. Atualmente está
em divulgação do seu último álbum "Na Estrada Antes da Curva". Além da música, Diego,
que também é Doutor em História pela UFRJ, divide seu tempo com a atividade de
professor de História.
Diego é militante e defensor histórico da democratização da cultura e da justiça social.
Redes sociais: @diegomascate

NINA SOLDERA E KLEUBER GARCÊZ
Kleuber Garcêz e Nina Soldera, são nomes conhecidos da música em Goiás, e estão à frente
desde 2012 da banda Mundhumano (@mundhumano), que se apresenta em casas e projetos
musicais da cidade. Nina é produtora cultural de renome em Goiás e vocalista de samba,
cuja performance ao vivo e o timbre da sua voz chamam atenção dos fãs de música no
centro-oeste brasileiro, com ênfase em Goiânia, cidade onde seu marido Kleuber Garcêz
também ganhou destaque como músico e compositor, tendo em sua trajetória parcerias
importantes com músicos como Maria Eugênia, Carlos Brandão e o paulista Paulo
Monarco.
A Mundhumano transita por todos esses caminhos que suas ilustres convidadas trazem em
suas histórias de vida, suas maneiras de expressar através da música coisas do universo
plural feminino. São guerreiras urbanas nas ruas, nos palcos, sendo suas próprias vozes e,
quiçá, vozes de tantas outras mulheres. Esses caminhos diferentes levam ao mesmo ponto:
o amor, a música e a vida.
Redes sociais: @mundhumano
XEXÉU
Xexéu (Roberto Célio Pereira da Silva - @xexeumusico) é cantor, compositor, poeta e
humorista, nasceu em Goiânia no ano de 1964 e começou sua carreira artística há 41 anos
quando, junto com alguns amigos do Colégio Agostiniano, criou o Nóys É Nóys, Grupo de
Samba que viria a ser o mais tradicional do Estado de Goiás. Há 12 anos fundou o Quarteto
Nóys É Nóys que explora águas mais profundas de nossa MPB com uma pegada mais
jazzistica. Militante na área dos Direitos Humanos, em janeiro de 2010, Xexéu coordenou
a pasta de Arte e Cultura do Sistema Prisional da Secretaria de Justiça do Estado de Goiás,
buscando levar cidadania para o reeducando por intermédio de diversas linguagens
culturais.
Redes Sociais: @xexeumusico

