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Ponto de Cultura Mais Notícias

Centro de Educacao ambiental  

Agente Cultura Viva                  

MUTIRÃO NA PRAÇA DO CARMO
 
No dia 12 deste mês nossos Agentes Cultura Viva participaram  

junto à equipe do Ecocentro IPEC e à AMOCARMO de um mutirão de 
limpeza da praça do Carmo. 

Pesquisar com os moradores do bairro o que pode ser feito para 
tornar esta área um espaço de lazer agradável para todos e buscar 
novas parcerias para concretizar a urbanização da praça serão os 
próximos passos. A idéia é valorizar e organizar com a própria 
comunidade os espaços públicos do nosso bairro. 

Cuidar da nossa cidade é dever de todos. Participe!

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CHICO MENDES

Identificada com a proposta do Programa de Educação Chico 
Mendes que incorpora nosso desejo de incentivar alunos e professores 
a se tornarem não apenas educadores ambientais mas, sujeitos de 
intervenção e construção de uma sociedade baseada na ética da 
sustentabilidade, nossa coordenadora do CEA, reuniu-se com as 
professoras das escolas Estaduais para planejar as ações do Projeto 
Nosso Ambiente: Patrimônio da Gente, que aguarda resposta do 
Ministério da Educação.

Independentemente do resultado, a construção extracurricular 
do projeto foi um exercício rico de idéias e troca de experiências.

JARDINS FLORIDOS

Não há passante ou visitante que não fique encantado com 
nossos jardins floridos, árvores frutíferas fortes e a mandala de ervas 
aromáticas e medicinais da horta. 

Nada seria o mesmo sem a utilização do húmus produzido pelo 
minhocário da Oficina da Terra. A minhoca vermelha da Califórnia foi 
escolhida pela oficina por ser a melhor “operária” para transformar 
matéria orgânica em húmus (terra virgem) excelente para 
reconstituição e nutrição do solo.  

  PRIMEIRO ANIVERSÁRIO 

        Resultado da união do IBAMA/GO com a COEPI, sob 
coordenação de Rossana Gehlen e Rogério Dias, o CEA - Centro de 
Educação Ambiental, inaugurado em 4 de dezembro de 2004, tem 
muito a comemorar. 
        

Como atividades fixas mantém a Sala Verde, o Sarau 
Ambiental, a Oficina da Terra, o Momento Ambiental do programa 
COEPI na Rádio Jornal Meia Ponte, além de monitorar visitas de 
escolas em nossa instituição. 

        Aqui, nesta ediç o extra, você vai se inteirar de outras ações do 
CEA que estimulam a comunidade e a parceria entre o poder público 
e a sociedade civil organizada.

ã

Centro de Educação Ambiental

 Uma das maiores aves de rapina do mundo (2m de 
envergadura) ocorre em Pirenópolis. Nidifica no alto da Serra dos 
Pireneus, em particular no Morro Cabeludo e Morro do Macaco. 
Animal raríssimo, ameaçado de extinção, corre o risco de 
abandonar esses locais de reprodução devido à presença humana, 
especialmente escaladores e turistas inconscientes que insistem 
em utilizar esses refúgios de fauna como parques de diversão.

É o bicho

Águia-Chilena
(Geranoaetus melanoleucus)

Rap da I Conferência Estadual Infanto-Juvenil pelo Meio 
Ambiente de Goiás

“Preservar é a nossa área, galera!”.
Vamos lá, vamos mostrar como é que faz.
Desistir do Meio Ambiente é: NUNCA, JAMAIS.
E nem da natureza do Estado de Goiás.
Porque o futuro é a gente que faz!
Vamos fazer a diferença, estamos aqui na Primeira Conferência.
Estamos aqui. Estamos a mil...
Vamos cuidar do nosso Brasil!
Não vamos ficar parados, vamos cuidar do nosso Cerrado.
Vamos cuidar do nosso Cerrado.

Esta letra de rap foi elaborada coletivamente pelos 
participantes da conferência. A garotada sabe do que fala, 
conscientes que são os herdeiros do que aí está!
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VOCÊ JÁ FOI?  
Ainda não?!!! 

Então ... agora vai saber o que andou perdendo por não ir ao 
Theatro Municipal de Pirenópolis para participar do Sarau Ambiental da 
COEPI que acontece na última sexta-feira de cada mês, às 20 horas.
        

Neste segundo semestre, foram quatro palestras sobre 
aspectos ambientais ligados ao Plano Diretor de Pirenópolis com 
Fernando Madueño, à Excelência em Turismo na Costa Rica com 
Gustavo Chaves Soares, ao Reaproveitamento de Lixo com Vera 
Lucena e Isabella Rovo e uma Retrospectiva do Ano com Rogério Dias.
        

E os programas musicais dos artistas:
- Vitor Duarte - piano, Káthia Pinheiro - violino, Rodolfo Borges - violoncelo;
- Tiago Gomes - pífano, João Triers - percussão, Naruh Payne - guitarra;
- Alunos da Oficina de Instrumentos musicais com o Grupo Udigrudi;
- Carol Cobelo e Giovanna Guerrante - percussão, Cíntia Savoli - voz,
  Filipe Amaral - contra-baixo, Isabella Rovo - violão e voz, Luiz Triers - violão,     
  Patrícia Ferreira - piano, João Amorim - flauta.

A COEPI agradece a colaboração dos palestrantes, músicos e 
empresários locais, em especial à AGEPEL, Demétrio de Pina e à 
equipe de funcionários do Theatro .

· Nosso Conselheiro e associado, Fernando Madueño, que 
trabalhou na equipe técnica do Plano Diretor de Pirenópolis, foi 
convidado pelo Prof. Dr. Moacir Bueno Arruda Coordenador do Curso 
MBA em Gestão Ambiental em Cidades e ministrou palestra sobre 
Planejamento Ambiental Urbano para os alunos da Universidade 
Católica de Brasília.

Rogério Dias, nosso Diretor Presidente e a associada Kátia 
Karam integram o atual CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE 

A COEPI é uma das parceiras locais, assim como a DRENA 
Ecoturismo e Aventura, o Ecocentro IPEC e a ACVP - Associação 
dos Condutores de Visitantes de Pirenópolis; do Projeto “Nossos 
Rios, Nossas Almas” - iniciativa do IBAMA/GO  para recuperação 
e preservação da Bacia Hidrográfica do Rio das Almas. Este projeto 
visa sensibilizar os diversos segmentos sociais e os gestores 
públicos para o conceito de gestão ambiental compartilhada.

FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES
EM ARTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
 

Concluímos o primeiro módulo do Curso de Formação de 
Multiplicadores em Arte e Educação Ambiental da COEPI cujo 
objetivo é transmitir conceitos fundamentais sobre ecologia e 
conservação ambiental e apresentar exercícios práticos de arte e 
informática como ferramentas de apoio à EA. As cinco escolas 
estaduais de Pirenópolis foram representadas no curso pelas 
professoras: Ana Hortência Godinho, Maria Divina Zeni, Ana Maria 
Centeno, Ana Abadia Lopes, Iolanda Naves, Elisângela Moura, 
Kátia Marilene Pina, Wilza Gomes, Cristina Campos e Ana Cristina 
Zeni. No próximo semestre serão abertas 10 novas vagas. 

PROJETO NOSSOS RIOS NOSSAS ALMAS

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

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

Sarau Ambiental Projetos

SOM BOM

O grupo Udi Grudi de Brasília, que já rodou o mundo com os 
espetáculos “O Cano” e “Ovo”, assistidos também pelos pirenopolinos, 
realizou este ano Oficinas de Construção de Instrumentos Musicais no 
DF e Goiás com o patrocínio do Ministério da Ciência e Tecnologia.  

Jovens de várias comunidades tiveram a oportunidade de 
descobrir e experimentar os mistérios dos sons. Na COEPI sob o 
comando de Márcio Vieira e Luciano Porto durante uma semana, 
foram construídos ganzás de latas de refrigerante, “ladrifones” feitos 
de azulejos afinados, flautas de garrafas de refrigerante e um pan 
gigante de canos PVC. A turma que participou mostrou serviço numa 
criativa apresentação do Sarau Ambiental de outubro.     

Eventos

 
Reunidas entre os dias 8 e 10 de novembro na Pousada dos 

Pireneus, cerca de 500 pessoas participaram da I Conferência 
Estadual do Meio Ambiente. Além das rodadas de discussão que 
geraram o documento base com os pleitos, reivindições e 
sugestões para a Política Estadual de Meio Ambiente, houve ainda 
a assinatura do projeto de Emenda Constitucional que estabelece o 
ICMS Ecológico em Goiás.   

Antes de tudo, uma grande roda alegre, musical, dinâmica e 
“esperta”! Paralelo à Conferência adulta, cem jovens debateram a 
questão ambiental do nosso estado avaliando temas importantes 
como as mudanças climáticas, a biodiversidade, a segurança 
alimentar e a diversidade étnico-racial. 

Estiveram presentes e atuantes, nossos delegados, os 
estudantes das escolas estaduais: Daniela Santana, do Joaquim 
Alves; Grasielly Camargo, do Senhor do Bonfim; Mathias de 
Oliveira, do Santo Agostinho e Ronypeterson Miranda, do 
Cristovam de Oliveira. A coordenadora do CEA da COEPI, 
Rossana Gehlen, participou da organização do evento.

 
Precedida das Conferências Regionais e Estaduais, nos 

dias 10 a 13 de dezembro aconteceu em Brasília a II Conferência 
Nacional do Meio Ambiente com objetivo de garantir a participação 
dos diversos setores da sociedade brasileira na discussão da 
política nacional do meio ambiente. Este ano o tema da 
Conferência foi Política Ambiental Integrada e Uso Sustentável 
dos Recursos Naturais. Nosso diretor presidente Rogério Dias 
esteve lá marcando a presença da COEPI.

JOVENS DA COEPI NO COLETIVO JOVEM
DE MEIO AMBIENTE/GO  

        O Coletivo Jovem/GO vem se fortalecendo desde 2003 e visa 
uma formação envolvente e emancipatória de jovens 
ambientalistas.
        A monitora Suzana Almeida Lemos, a associada Alice Regis 
Dorsa e o Agente de Cultura Edivaldo Alves de Souza, participaram 
do II Encontro de Formação do CJ-Goiás, realizado entre 12 e 15 
de novembro na Escola Agrotécnica Federal de Ceres. 

Foram oficinas com seis eixos temáticos: Educação 
Ambiental, Educomunicação, Fortalecimento Organizacional, 
Participação Política, Empreendedorismo e Redes e suas 
Conectividades.
       Este Encontro, parceria entre COEPI, CJ/GO e IBAMA , 
espera motivar a criação das Com-Vidas (Comissão de Meio 
Ambiente e Qualidade de Vida na Escola).

 I CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

 II CONFERÊNCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

 PARTICIPAÇÃO INFANTO - JUVENIL

 NOTAS

Aulas pr ticas no 
espa o de 

agroecologia da 
COEPI e visitas à 

Serra dos Pireneus,
Vargem Grande,

capta o de gua no 
córrego Barriguda e na 
esta o de  tratamento 
de gua  fizeram parte 

da programa o com 
as professoras.
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Análise do minhocário e produ o de húmus.çã


