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METARECICLAGEM E AGITAÇÃO CULTURAL

Nossos computadores passaram a funcionar com o sistema em 
LINUX após a animada visita da equipe de Cultura Digital do MinC em 12 e 
13 de agosto passado. Foram 2 dias muito intensos e produtivos onde 
nossos computadores foram metareciclados sob orientação dos “feras”, 
Ananias, Haina, Leandro, Jeff e da agitadora  Andréia Reis.       

Está difícil saber do que se trata?
Filipe Amaral, monitor da Oficina de Informática vai explicar:
LINUX é um sistema operacional livre, o que significa que ninguém 

precisa pagar pela licença de uso deste programa, como também seu 
código de programação é aberto para quem quiser modificá-lo.

METARECICLAR é aproveitar peças de máquinas obsoletas e 
criar à partir disso computadores que podem ser reutilizados.

Paralelo à operação digital, alunos e professores da COEPI, 
puderam experimentar a arte da xilogravura (gravura em madeira) com o 
artista plástico Thiago Gualberto de São Paulo e o ritmo quente do 
Maracatu guiado pela batuta do mestre Caranguejo do Ponto de Cultura 
Invenção Brasileira de Brasília.

OBA! VAMOS GANHAR KIT DIGITAL.

Representantes dos Pontos de Cultura do Centro Oeste ficaram 
internados durante uma semana em novembro, no Encontro Regional de 
Conhecimentos Livres realizado em Brasília, trocando experiências na 
área digital com oficinas de metareciclagem, vídeo, áudio e muita, muita 
música boa. Entre eles, nosso monitor de informática Filipe Amaral e o 
amigo Daniel Campos da AMOCARMO.

 Estes encontros, que aconteceram por todo o país, visam 
capacitar os Pontos para receberem os primeiros kits de Cultura Digital 
que possibilitarão o registro, divulgação e intercâmbio via internet de toda 
a produção artística realizada nos Pontos de Cultura. 

Esperamos ansiosos pela chegada do nosso KIT. 
Temos muita coisa pra mostrar...

“Espero que em 2006 possamos desenvolver um bom trabalho. Ao fazer 
uso do material multimídia, é possível atingir um universo muito amplo de 
recursos para captação de imagem, som e edição, mas isso só será 
possível se a comunidade se envolver de fato! Contamos com toda a 
galera ligada ao cinema, música,  teatro, para desenvolver  conosco  essa 
atividade.” Filipe
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CATIRA
 

Mário Vicente dos Santos, 48 anos, catireiro conhecido de 
Pirenópolis, impressionou nossos agentes Cultura Viva com sua vitalidade e 
amor por esta forma de expressão cultural que tanto identifica nossa região.

A reportagem abaixo é fruto da visita de “seu” Mário ao nosso PONTO 
DE CULTURA e das entrevistas realizadas por estes jovens em 23 de 
novembro passado, despertando para a importância de valorizar suas 
próprias raízes.

O senhor Mário tem 35 anos de folia (catira) da cidade, do qual 100 
homens junto a ele gira a folia. O dono da casa, que oferece o pouso, tem que 
dar abrigo e comida para os foliões. Ele conta que a catira surgiu de um grupo 
de tropeiros que parou para descansar em um lugar e começaram a bater em 
uma espécie de caixa (bruaca), viram que o som era legal e começaram a 
bater os pés  em  seguida as mãos, foi dai que surgiu a catira.
A hora do chá é muito divertida e qualquer um pode participar, eles cantam e 
dançam e depois vão pedir esmola e cantam um verso especial para a 
pessoa, conforme a sua idade, como agradecimento. O nome do grupo de 
catira do Sr. Mário é “Raiz de PIRÉNOPOLIS”. 

SUCESSO NO VESTIBULAR
Parabéns para nossa secretária Luciana Fleury dos Santos que está 

investindo em sua carreira e entrou para a faculdade de Administração Geral, 
assim como o agente de cultura Wesley da Luz e nosso monitor da Oficina de 
Informática, Dieggo da Silva que passou para Comunicação Social, 
Publicidade e Propaganda. Todos na Faculdade Latino Americana de 
Anápolis.

ICAMPEONATO DE ATLETISMO INFANTO  JUVENIL
Gabriel Dias jogou a idéia e Vera Lucena agarrou de mão cheia. Estão 

organizando juntos uma competição com diversas modalidades de corridas 
para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. 

O I Campeonato de Atletismo infanto-juvenil da COEPI iria acontecer 
agora em dezembro, mas devido a coincidência com outras comemorações 
de fim de ano na cidade, resolvemos adiá-lo para o fim de janeiro de 2006, 
aproveitando que nesta época estaremos oferecendo atividades extras de 
férias para toda a criançada. 

Com o apoio da Prefeitura Municipal de Pirenópolis e da Casa Melo o 
evento pretende despertar o interesse dos jovens pelo atletismo e quem sabe 
revelar novos talentos brasileiros.

OFICINA DE MANICURE É SUCESSO TOTAL!
Leninha, nossa diretora de Comunicações é também manicure 

tarimbada e resolveu passar sua experiência adiante. Pode parecer exagero 
mas os números são reais: durante 7 meses cerca de 280 mulheres tiveram 
pés e mãos embelezados por 35 aprendizes que se revezaram no 
atendimento. Vanúbia, Neusiana, Hérica, Taisa, Munique e Deize já se 
profissionalizaram e receberam certificados de uma Leninha orgulhosa e feliz 
com o sucesso obtido. Ano que vem tem mais.

CONVERSA DE ADOLESCENTE
Com um papo descontraído e aberto, a educadora Kátia Karam 

inaugurou na COEPI um espaço para debater com jovens entre 13 e 18 anos 
assuntos de interesse comum da moçada.

Balada, relacionamentos, responsabilidade, meios contraceptivos, 
foram alguns dos temas abordados nos três primeiros encontros através de 
debates, dinâmicas e jogos teatrais. A galera aprovou e já aguarda ansiosa 
novas Conversas em 2006. Valeu Kátia!      

Arte gráfica: op.Luiz@gmail.com
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Ponto de Cultura Espaço Livre

Festa para comemorar as vitórias deste ano. 
Festa para compartilhar o crescimento da nossa Associação.
Festa para desejar um Feliz Natal 
e Próspero Ano Novo para nossos amigos e colaboradores!

Nosso encontro de final de ano aconteceu no dia 10 de 
dezembro reunindo cerca de 350 pessoas, que puderam apreciar 
as mais variadas formas de expressão de arte desenvolvidas este 
ano no Ponto de Cultura da COEPI. 

Trabalhos manuais das oficinas de barro, mosaico, bijuteria, 
sucata, papel, criarte e bordado, reunidos na exposição da Sala 
Baru, mostraram a evolução e o capricho dos nossos alunos. 

As apresentações das princesas do Balé, a compenetração 
dos Flautistas, a empolgação da Percussão, a ginga do Hip Hop, o 
vídeo do Teatro e a vitalidade da Catira apresentada pelos nossos 
Agentes de cultura, deixaram o público surpreso e emocionado. 

Até São Pedro segurou a chuva, deixando o por do sol 
iluminar ainda mais a festa, que como toda boa folia terminou com 
um delicioso caldão de mandioca para renovar as energias e 
celebrar mais um ano feliz.

E como “a gente não quer só comida, a gente quer comida 
diversão e arte”, os professores encerraram o evento tocando e 
cantando juntos a música COMIDA do Titãs, perfeita para celebrar 
esse momento  .       
 

Dois mil e seis, aí vamos nós!

 

COEPI FELIZ  



Fone: (62) 3331 1990
www.coepi.org - contato.coepi@gmail.com

Rua do Carmo s/n acima do campo - Pirenópolis - GO CEP: 72980-000

Mais NoticiasA Grande Festa                  

FALANDO COM AS MÃOS

“Libras, linguagem dos sinais, quanta magia através das mãos, comunicação 
silenciosa, só movimentos, expressões, em seguida uma mania sadia e 
atraente para as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer esse 
idioma”, esta é a visão que Vera Lucena tem da linguagem criada para a 
comunicação com deficientes auditivos.
Vera, há vários anos se apaixonou por Libras e com a entrada de Leosmar 
Aureliano para a Coepi, teve a oportunidade de divulgar o seu uso e 
entusiasmar nossos Agentes de Cultura com seu conhecimento.
Ganhamos todos com esse exercício quando ouvimos o comentário de dona 
Ivani, mãe de Leosmar: “ meu filho está mais expansivo e alegre porque está 
se sentindo mais integrado com seus novos amigos”.  
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DESTAQUE NAS OFICINAS
Os alunos da Oficina de Barro, junto à professora Cristina Galeão, 

participaram do projeto Mistura Brasileira, financiado pela Caixa Econômica 
Federal, que desenvolveu um importante trabalho de pesquisa e orientação 
em diversas comunidades que produzem artesanatos no Brasil. Nossa turma 
garantiu a produção de 250 jogos de copos de cerâmica que serão oferecidos 
pela Caixa como brinde de fim de ano para seus clientes preferenciais.    

Nossas oficinas de Barro, com janelinhas e fachadas coloniais, e de 
Mosaico, com coleção de bichos e flores do cerrado, foram contempladas no 
Catálogo de Artesanato de Goiás, publicado por ocasião do Salão de 
artesanato realizado em novembro na cidade de Goiânia numa parceria do 
SEBRAE, AGETUR e Ministério do Turismo.

A Terapia Comunitária realizada pela Irmã Cidinha e Irmã Rosa, está 
fazendo cada vez mais sucesso. Nossos Agentes de Cultura também 
puderam compartilhar desta vivência e viraram fãs do trabalho. Neste 
semestre além da Terapia, a dupla iniciou uma Oficina de Bordado reunindo 
uma turma animada de mulheres que em pouco tempo já produz delicadas 
peças artesanais. 
 

A Oficina de Teatro da COEPI aconteceu este ano no Alto do Bonfim, 
reunindo as crianças que participam do projeto Paloma. Em parceria com o 
Projeto Sincronicidade, Expressão e Teatro Comunitário, os alunos de Artes 
Cênicas da UFG, coordenados pela professora Maria Júlia Pascali, 
desenvolvem um trabalho teatral que respeita a criação coletiva, a 
diversidade, a expressão da identidade, a simplicidade e a solidariedade, 
aproximando e integrando diversas culturas e situações sociais.

BOM DEMAIS DA CONTA
Nossa cidade conhece e já apreciou várias vezes a viola caipira do 

grande instrumentista Roberto Corrêa, também respeitado pesquisador das 
manifestações populares brasileiras.

É ele que vai coordenar o projeto “Modinhas de Goiás - registro em 
imagem e som”, de documentação e preservação das antigas modinhas de 
Pirenópolis, Goiás e Goiânia.

Com a pesquisa o repertório popular tradicional será relembrado pela 
comunidade e recolhido para formação de um acervo que será, futuramente, 
usado para divulgar e ampliar a visão, além de estimular, a continuidade 
desse gênero musical. 

A COEPI está entusiasmada com a ampliação da parceria com o MinC  
Ministério da Cultura, fruto da aprovação deste projeto pelo Fundo Nacional 
de Cultura, que será iniciado no próximo ano. E temos certeza também que 
muita gente vai gostar de colaborar, porque não são apenas os músicos, 
cantores ou seresteiros que têm uma modinha guardada na lembrança ou no 
coração.

A notícia correu boca a boca, foi anunciada por cartazes e carro de 
som, foi comentada por vizinhos e associados da COEPI. Resultado: pais, 
tios, amigos e jovens atentos não deixaram a oportunidade escapar. 

E assim 32 AGENTES DE CULTURA foram selecionados para 
integrarem outra ação do programa Cultura Viva, através do Ponto de 
Cultura de Pirenópolis, resultado da parceria entre a COEPI, o MinC  
Ministério da Cultura e o MTE  Ministério do Trabalho e Emprego.

São jovens com a idade média de 19 anos, que durante seis 
meses, receberão um auxílio financeiro de 150 reais para através das 
oficinas e da vivência na COEPI despertarem seu interesse em iniciar, 
futuramente, uma profissão relacionada à cultura. Cultura local, diga-se 
de passagem, que é a principal ferramenta do Cultura Viva.

Além das bolsas e dos cursos eles terão acesso às vantagens do 
programa Primeiro Emprego, do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Moças e rapazes conscientes de que estão sendo beneficiados 
por recursos públicos e que querem assumir o compromisso de  
multiplicar esta experiência na sua comunidade. Tanto, que o lema do  
grupo é “aprender para ensinar e trocar conhecimentos”. Também  já tem 
agente de cultura pensando que mais tarde poderá trabalhar com 
educação infantil e promoção social. Surpreendente para quem está 
engajado há menos de um mês no programa como informa a 
coordenadora Vera Lucena, também diretora da COEPI. 

Nossa instituição tem o prazer de apresentar à comunidade seus 
mais novos protagonistas: Adão, Adilene, Alex, Aline, Bruna, Camila, 
Cirilo, Graucinéia, Dandara, Daniela, Edivaldo, Emerson, Franciele, 
Gilbson, Haline, Ives, Josiana, Juvenal, Keila, Nezian, Pablo, Pedro, 
Rafael, Raquel, Raquel Simôa, Rayster, Renan, Ronaldo, Tobias, 
Valdomiro, Wesilei e Wesley. E de parabenizar com emoção esses jovens 
valentes, porque não nos envergonhamos de acreditar e repetir que são 
vocês o futuro do nosso país!

Agente Cultura Viva            

TURNO VESPERTINO

TURNO MATUTINO


