
Planejamento 2011 

A COEPi iniciou o ano com uma importante reunião de planejamento 
das atividades para 2011 

EDITORIAL

Em fevereiro, retomamos nossa 
jornada de educação e cultura para 
a comunidade de Pirenópolis. 

Continuamos o Criarte, com ofi-
cinas integradas de artes, contação 
de histórias, cerâmica, culinária, 
agroecologia e muita brincadeira, 
este ano temos mais novidades: au-
las de capoeira, percussão, oficinas 
de Rádio e multimídia e vivências 
de relaxamento. 

Nossas parcerias e projetos apro-
vados vem se ampliando e estamos 
iniciando a execução de importan-
tes projetos: o Fortalecimento do 
Arranjo Produtivo Local do Artesa-
nato através do Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia (MCT)/ Ministério 
da Cultura (MinC); o Educação Am-
biental Transformadora, através 
do Fundo Itaú de Excelência Social 
(FIES); e o Interações Estéticas, da 
artista Julia Pascali, através da Fu-
narte/MinC.

Acompanhe mais detalhes nesta 
edição do boletim, que também 
registra bons momentos do final de 
2010.

Continue conosco que teremos 
muitas surpresas e...  Boa leitura!

Novo ano, 
nossas atividades 

continuam… 
com novidades!!!
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Nosso encontro de planejamento aconteceu no dia 11 de janeiro e contou 
com a presença de integrantes e alunos da COEPi. Foram apresentados os pro-
jetos que serão desenvolvidos em 2011 e elaborada a agenda de atividades. As 
aulas tiveram início no dia 7 de fevereiro com muitas novidades.  

Sucesso nos eventos 
de fim  de ano

Agenda da COEPi, 
Oficinas e Núcleo 

Multimídia

FIES e 
Interações Estéticas

“Sexta Jovem” 
movimenta a cidade
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Foi um sucesso a segunda edição do 
“Sexta Jovem”, no teatro de Pirenópo-
lis. Vá se programando para participar 
do próximo evento dia 18 de março!

Prêmio
Areté

Informamos que a COEPi ainda não recebeu o recurso do 
prêmio Areté (para realização do Sarau Ambiental) publica-
do em nossa última edição. Com a previsão de cortes no or-
çamento do atual governo não sabemos quando tal recurso 
será liberado.

CARNAVAL 
COEPi 2011

VISITE A PÁGINA DA 
COEPi NA INTERNET

Encontro da CNPdC 
em Pirenópolis

A segunda reunião da Comissão Na-
cional dos Pontos de Cultura (CNPdC) 
acontecerá novamente em Pirenópo-
lis, entre os dias 18 e 20 de março.
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Tadeu durante “Oficina Básica de Edição de Vídeo”, 
no Núcleo Multimídia

Núcleo Multimídia
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Participe das 
Oficinas na COEPi

Em fevereiro, com o retorno às aulas, várias ofici-
nas foram programadas para atender à comunidade.

Dando continuidade ao trabalho, temos o Criarte 
e as oficinas de Circo, com Bilbao, e Capoeira, com 
Botega.

As novidades para este ano são as oficinas de Per-
cussão, com o músico Ricardo Freitas; de Rádio, com 
a radialista e arte-educadora, Vera Lucena; Multimí-
dia, com jovens do Clube Audiovisual;  e a Vivência 
Relax, com a jornalista e facilitadora Sandra Romão.

Consulte dia e horário na nossa agenda.

A coordenadora Isabella Rovo, na sala Baru, com as 
crianças do Criarte

O Núcleo Digital agora é Multimídia. Abrange o au-
diovisual, a internet, capacitação de alunos com uso 
de câmeras, entre outros recursos.  No Núcleo são 
desenvolvidas oficinas de Rádio, de Edição de Vídeo, 
de criação de Games, consultas à internet (sites, pes-
quisas, tweeter, blog etc). 

Quem deu grande incentivo a esta atividade foi o 
produtor audiovisual, Tadeu de Ribeiro da Costa, que 
inclusive ganhou bolsa para a escola de cinema Darcy 
Ribeiro, no Rio de Janeiro, por sua dedicação à COEPi. 
E com a partida de Tadeu, neste mês, a turma do Clube 
Audiovisual, sob orientação do Daltro Junior, assume a 
locomotiva do Núcleo daqui pra frente. Avante galera! 

Veja entrevista com Tadeu no site da COEPi! 
www.coepi.org.br

Nossas atividades para você
Agenda COEPi

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

08:30 às
11:00 h

14:00 às
16:00 h

16:00 às
17:00 h

18:00 às
19:30 h

Criarte

Capoeira

Criarte

Criarte Criarte

Criarte

Vivência Relax

Rádio

Circo

Criarte

Multimídia

Livre

Fabriqueta

Capoeira*Capoeira

Percussão*

Telecentro - O nosso Telecentro agora contará com o apoio e suporte de dois novos monitores, Abílio e 
Ernesto, que colocarão para bombar a inclusão digital de nossa comunidade. 

Venha você também acessar. É 0800. 

*Atenção:
As aulas de sábado acontecem nos seguintes horários:
Percussão - 15:00 às 17:00 h e Capoeira - 17:00 às 18:00 h

15  às 17 h

17  às 18 h



PIPS FIES 2010
Projeto “Educação Ambiental”

A COEPi foi uma das 20 instituições sele-
cionadas para receber investimentos para 
o nosso Núcleo de Educação Ambiental 
no programa FIES 2010 (Fundo Itaú de Ex-
celência Social), com projeto na categoria 
“Educação Ambiental”.

Com os recursos provenientes deste re-
conhecimento faremos uma transformação 
em nossa sede aperfeiçoando e fortalecen-

Equipe da COEPi faz mudança do local do parquinho, 
onde agora será construído o mini “Museu do Cerrado”

Interações Estéticas
Trabalho de arte e cultura

Mais uma vez a COEPi é beneficiada pelas parcerias es-
tabelecidas ao longo desses 15 anos de existência.  Nes-
ta edição do “Prêmio Interações Estéticas – Residências 
Artísticas em Pontos de Cultura 2009” temos o prazer de 
receber o trabalho da artista e arte-educadora Julia Pas-
cali com o projeto  “Jornadas Interativas”. 

O “Interações Estéticas” é um prêmio da FUNARTE/
MinC que incentiva ações nas mais diversas linguagens e 
formas de manifestação cultural e artística – cinema, mú-
sica, teatro, poesia, dança, artes visuais e artes integra-
das de artistas que querem compartilhar conhecimentos 
e vivências com os Pontos de Cultura. As atividades já se 
iniciaram e serão desenvolvidas nos próximos seis me-
ses. O projeto visa trabalhar o desenvolvimento humano 
da equipe de educadores, alunos e toda a comunidade 
coepiana. 

Você também pode se achegar!
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Entre os dias 18 e 20 de março, a Comissão Nacio-
nal dos Pontos de Cultura (CNPdC) se encontrará, em 
Pirenópolis, para dialogar sobre importantes aspectos 
da conjuntura política e cultural do governo Dilma.

Serão colocadas em pauta as demandas e propostas 
do Movimento Nacional dos Pontos de Cultura frente 
aos acontecimentos recentes na atual gestão do Mi-
nistério da Cultura, de Ana de Hollanda, bem como a 
continuação da gestão compartilhada proposta pelo 
governo Lula, de suma importância para a valorização 
e o respeito à diversidade cultural brasileira. 

Está prevista a participação do Ministério da Cultu-
ra em plenária no dia 19 de março. 

Vida longa ao Cultura Viva! E viva a participação da 
sociedade na construção de políticas públicas!

CNPdC
Reunião da Comissão Nacional em Pirenópolis

participaram do Evento Nacional PIPS FIES 2010, a 
comemoração oficial que reconhece o bom traba-
lho dos programas apoiados.  

Convidamos a tod@s a visitarem nosso núcleo de 
educação ambiental!! Aguardamos você!

Julia iniciou sua rica programação com uma vivência sobre a 
tradicional Festa do Divino de Pirenópolis

Comissão Nacional, na COEPi, em novembro de 2010

do as práticas agroecológicas desenvolvidas no núcleo 
e implantaremos diversas tecnologias sociais e biocons-
truções através de oficinas para a comunidade com o 
incremento da horta, criação de um viveiro, construção 
de um sistema de captação de água de chuva e de um 
mini Museu do Cerrado, e muito mais. 

Interessados fiquem ligados pois divulgaremos nossas 
ações em breve.

Dois de nossos educadores acabaram de chegar de 
um encontro em São Paulo (13 e 14 de março) onde 



Durante a exposição do II Festival Internacional de Arte e Mídia (FAM), que aconteceu em Pirenópolis, 
de 13 a 15 de novembro, a COEPi apresentou o espetáculo “Recriando com os Mestres”. Foi um grande 
evento do nosso Ponto de Cultura em parceria com o FAM.

 Após 15 dias de residência dos artistas Rafael Beznos e Paulo Vega Junior na COEPi, apresentamos um 
espetáculo poético-multimídia no Cine Pireneus contando as histórias dos nossos mestres de tradição 
oral participantes de nossas atividades. No palco, cerca de 50 crianças, educadores e mestres. Na pla-
teia, mais de 200 espectadores admirados e felizes. 
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Espetáculo “Recriando com os Mestres”
“Quem viu recorda, quem não viu não tem como recordar...” Seo Ico

Dona Marieta conta histórias e escreve poesia Mestre Mário, catireiro, bota verso noite e dia

Dona Lu, a bordadeira, tece mantos de alegriaSeo Manuel, o rei das plantas, semeia sabedoria

Fotos: Rogério Dias

Dona Antônia, garimpeira, acha ouro em qualquer pia Safia, pinta, modela, canta, chupa cana e assobia
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Músicos pirenopolinos e brasilienses se uniram 
num belo show em tributo aos 10 anos de faleci-
mento do mestre violonista Baden Powell, encer-
rando com chave de ouro o ano de 2010. A batida 
pulsante dos afrosambas tomou conta do Cine Pire-
neus com Isabella Rovo, Cristina Campos, Emanuel 
Triers, Mauro Cruz, Ricardo Freitas, Jorge Macarrão, 
Nelson Latif e Bosco Oliveira. Saravá!

Tributo a Baden Powell
SHOW

CLUBE AUDIOVISUAL

“Sexta Jovem” movimenta Pirenópolis

Se apresentaram na segunda edição: Paôlla 
Lohanne; The Kim; Bruno e Banda; Laís Lobo Jaime; 
Mateus Godinho e Banda; Ericson Jader;  Banda 
Toxy, Cláudio Junior; Felipe e Natanael; Tales Bruno 
e Luana Thaisa; Giorgia Caravela ; Darlene Abreu.

Foi um sucesso a segunda edição do “Sexta Jovem” realizada, no dia 14 de janeiro, pelo Clube Audio-
visual com apoio da COEPI e da Secretaria Municipal de Cultura. A turma jovem da cidade lotou o teatro 
durante duas horas de shows para cerca de 300 pessoas, com 12 apresentações da nova geração de 
artistas  de Pirenópolis. 

No dia 18 de março acontece a próxima edição, incluindo atrações de vídeo, circo e dança, além das 
bandas de música. Parabéns para esta moçada talentosa e pela excelente iniciativa!

Novo parquinho
COEPi brincante

Reiniciamos as aulas com um novo parquinho 
para a criançada. Os brinquedos foram reforma-
dos, pintados e transferidos para outro local. Agora 
o parquinho fica bem ao lado da Secretaria, sob os 
cuidadosos olhares de nossos monitores e equipe.  

E bem mais divertido!!!

Fotos: André Dias e Tadeu Costa

Fotos: Rogério Dias

Fotos: Ana Carolina Póvoas

Quem quiser se apresentar em 
maio pode se increver no blog: 

www.sextajovempiri.blogspot.com
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CARNAVAL COEPi 2011

“Mamãe eu quero,
mamãe eu quero...”

Nossa animada matinê rematou o tema “Carnaval” desenvolvido com a turma do Criarte durante o 
primeiro mês de aula. Os alunos costuraram sacolinhas para pôr confete, fizeram máscaras, decoração 
de garrafas plásticas e tiveram aulas de samba, marchinhas e frevo. Princesas, índia, heróis, bailarina, 
anjo, espanhola, borboleta, palhaço... coloriram nosso salão brincando e pulando na celebração mais 
pura dessa festa brasileira tão rica. 

Fotos: Rogério Dias

E depois de animar o baile da meninada, a tia Isa fez participação especial com a banda Phoênix no palco da 
rua Direita, celebrando o Dia Internacional da Mulher, relembrando a diva das marchinhas “Carmem Miranda”

A garotada se divertiu a valer no baile da COEPi, que aconteceu no sábado de Carnaval.  
A matinê foi superanimada


