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TODOS OS DIAS COM VOCÊ 

Doze meses o ano tem! Um para cada uma das oficinas que a 
COEPI tem também!

Assim, para comemorar o Ano Novo estamos lançando um 
calendário que tem a nossa cara. Literalmente! Foram várias sessões 
de fotos e um esforço enorme para que todos os nossos alunos 
ficassem nele registrados. Até quem não compareceu aos encontros 
fotográficos foi incluído através de montagens muito bem boladas pela 
Isabella, Patrícia, Filipe e Ronierison, responsáveis pelo projeto gráfico 
do Calendário. O fotógrafo Arnaldo Lobato e a turma da Oficina de 
Áudio Visual, da mesma forma, deram sua contribuição.
      Para cada mês do ano, a foto emoldurada por uma 
“customização” dos objetos da Oficina representada. Você vai adorar e 
se surpreender quando virar as páginas do Calendário COEPI 2007: 
todo mês será colorido e saudado com o otimismo dos nossos jovens 
sorrisos. Uma ótima opção também para presentear os amigos neste 
Natal.

Professores, alunos, pais, padrinhos, madrinhas, parceiros, 
colaboradores e vizinhos, o ano de 2006 será inesquecível por suas 
realizações e, especialmente, pelo estreitamento de nossas relações. 
Esperançosos, aguardamos os desdobramentos para 2007, sabemos 
que concretizamos muitas ações e ampliamos nossos horizontes com 
o encaminhamento de novos projetos e principalmente, 
compreendemos a força do trabalho coletivo. 

Feliz Natal para todos! 
Próspero Ano Novo! 

E Paz na Terra!

Você sabe o que é Plano Diretor?
É um plano de ordenamento e ocupação do 
território. Neste plano é feito um zoneamento 
do município, isto é, são criadas zonas ou 
áreas com diferentes normas de ocupação. 
Algumas áreas podem ter crescimento 
urbano, algumas podem ter mineração, 
outras devem ser reservadas para a 
conservação da natureza e a maior parte 
deve continuar como zona rural. Uma das 
zonas mais importantes de ser bem 
estudada e definida com cuidado é a zona 
urbana, onde a cidade pode crescer. 

Neste momento, Pirenópolis passa por um 
processo de revisão de seu plano diretor do 
qual toda a população pode e deve participar 
e se manifestar. Fique ligado! Cuidar do 
futuro de nossa cidade é dever de todos.

Ervas aromáticas e medicinais
Hortaliças e verduras orgânicas fresquinhas.
Quer aprender a cultivar?
Venha participar da oficina no ano que vem.
Faz bem pra saúde, pra terra e pra alma.

O que fizemos este ano:
•Canteiro de flor de Pet (com água e 

anilina colorida) demonstrando utilidade 
de materiais recicláveis para nossas 
hortaliças, colhemos muito rabanete, 
alface, salsa, tomate, cenoura, 
beterraba, berinjela, rúcula, almeirão, 
mostarda, cebola, cebolinha, alho porró.

•Plantio consorciado de milho orgânico 
da Embrapa – DF, mandioca, abóbora, 
pepino, cará do ar, maracujá, abacaxi, 
mamão, melancia, batata doce, 
amendoim..

•Nossas minhocas fizeram sucesso na 
Feira de Ciências do Colégio Estadual 
Com. Cristovam de Oliveira.

•Nova área para as minhocas que 
ganharam uma cobertura nova ao lado 
do galpão, orientado pelo nosso 
engenheiro Fernando Madueño e 
executado por Seu Pedro e Alex.

Venham nos visitar e participar dessa festa 
que é a colheita de produtos limpos e livres 
de agrotóxicos. Beijos. Até 2007! Patrícia.

PATROCÍNIO: APOIO:
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PIRENÓPOLIS CELEBRA A DIVERSIDADE 

CULTURAL BRASILEIRA

Evento da COEPI. Teatro lotado. 
Não era para menos. No palco - Jorge Mautner e Nelson 

Jacobina, ícones da música brasileira. No palco - mais do que artistas 
reconhecidos. No palco do Teatro de Pirenópolis o fortalecimento da 
rede dos Pontos de Cultura e a troca de experiências; o fomento de 
discussões e a contribuição para que essas iniciativas sejam 
apropriadas pela sociedade como forma de manter a sustentabilidade 
desses pontos de irradiação cultural e a promoção da autonomia dos 
indivíduos. 

Um construtivo encontro entre a COEPI e o Instituto Pensarte 
proponente do Pontão de Cultura do Kaos, de São Paulo, que se 
denomina “a serpente que se move por entre as manifestações 
culturais brasileiras, interagindo e articulando com os pontos de cultura 
do Cultura Viva, programa do Ministério da Cultura”.

Mais que cantor, compositor e violinista, Jorge Mautner, que 
ganhou prêmios como o Grammy Latino em 2003, que recebeu o título 
de Comendador e Medalha do Mérito Cultural do Brasil, que é autor de 
"Maracatu atômico", Mautner é filósofo e escritor. Nelson Jacobina é 
maestro, violonista, guitarrista, compositor, arranjador, fundador da 
orquestra imperial e grande parceiro de Jorge nos discos e nas 
expedições do Pontão de Cultura do Kaos. 

 das 
cinco regiões do Brasil palestras performáticas com histórias, 
poesias e canções, sempre interagindo com o grupo local. O programa 
desenvolvido consiste em “pesquisas-ação” que são documentadas e 
registradas. Os vídeos se tornam parte do acervo aberto à consulta 
pública do PCK e são reflexões sobre as manifestações populares, a 
arte contemporânea, de forma filosófica e provocativa.

Para contribuir com o espetáculo apresentado no dia 16 de 
novembro passado, 15 alunos da oficina de teatro da COEPI com idade 
que variavam de 9 a 18 anos, pesquisaram as letras das músicas e 
poesias de Mautner orientados pela professora Salma Moraes. Foi 
elaborada uma coletânea transformada numa apresentação teatral 
criativa e muito atual. O grupo de Catira também se apresentou assim 
como a nossa Banda Larga tocou com os convidados. O público se 
empolgou. O teatro se transformou numa grande festa celebrando e 
promovendo o encontro de diversas expressões culturais.

Ambos tem se apresentado em diversos Pontos de Cultura 
 em 

O projeto está a todo vapor.  
equipe de filmagem terminou de coletar 
as imagens em Pirenópolis, Goiânia e 
Goiás e já trabalha na edição do 
material. O resultado, parceria entre o 
pesquisador e instrumentista Roberto 
Corrêa e a COEPI, com apoio do MinC,    
será apresentado para a comunidade 
em março de 2007 no Teatro de 
Pirenópolis com lançamento do DVD e 
a part ic ipação de alguns dos 
entrevistados, revelando modinhas 
inéditas do nosso Estado . Aguardem!

A 

A COEPI recebeu a visita de 
Eduardo Romero, jornalista e ator que 
viaja pelo país de moto pelo projeto 
Giro Brasil. Registrando personagens, 
histórias e curiosidades, dando 
palestras e apresentando esquetes 
teatrais por vários estados brasileiros, 
Eduardo pretende, após a viagem, 
lançar um vídeo-documentário e um 
livro sobre esse intercâmbio cultural. 

O Projeto “Benta que Bento é o 
Frade” foi enviado para a Ação Griô do 
MINC. Nele está previsto a inserção de 
conhecimentos da tradição oral no  
currículo das escolas públicas de nossa 
cidade . O projeto terá a participação de 
importantes detentores da cultura 
popular de Pirenópolis. Todo mundo 
torcendo para a sua aprovação!

O programa “COEPI com Você” da 
Rádio Jornal Meia Ponte mudou de dia 
e teve seu tempo ampliado. Agora 
estamos nas ondas da rádia toda 
sexta-feira, das 15:15h às 16h. 
Ah! e com a participação especial do 
CJ - Coletivo Jovem de Pirenópolis, 
grupo formado por jovens interessados 
em ecologia e preservação ambiental.  

Modinhas de Goiás

Giro Brasil

COEPI na Rádia

Sabedoria popular
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