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Apesar dos tantos pesares 
nacionais e planetários, os dois 
últimos anos foram muito 
importantes para a COEPi, talvez 
pelo ciclo natural de maturidade da 
instituição ou por algum 
alinhamento astrológico não muito 
lógico. Ou, quem sabe, o alto grau 
de destempero mundial esteja de 
alguma forma nos movendo em 
busca de mudanças mais 
profundas, favorecendo conexões 
especiais entre as pessoas. Seja 
qual for o motivo, o fato é que um 
novo grupo de colaboradores se 
formou e vem dinamizando nosso 
dia a dia com maior compreensão 
da responsabilidade compartilhada 
em gerir o espaço. Cada atividade 
foi criando estratégias próprias de 
sustentabilidade e nutrindo nos 
participantes o sentimento de 
pertencimento e de coletividade. O 
movimento está harmonioso e 
nossa sede cada dia mais bonita. 
Nem é possível agradecer 
nominalmente a todos que estão 
empenhados em fazer a roda girar, 
mas que cada um receba nosso 
carinho e agradecimento por cada 
pequena ação que constrói o todo e 
mantém a esperança no ser 
humano.

Colaboração e compartilhamento

Arte, Natureza e Alimentação

EMANA – Encontros de Música, 

Em agosto de 2019 concluímos a execução do projeto 
EMANA – Encontros de Música, Arte, Natureza e 
Alimentação, cujo principal objetivo foi oferecer uma 
programação cultural regular diversificada pelo período 
de nove meses na sede da COEPi.

Os eventos propostos já vinham sendo promovidos de 
forma independente, com apoio dos colaboradores e de 
nossa equipe de educadores, mas com o projeto EMANA 
pudemos melhorar as condições de realização dos 
mesmos, garantindo maior qualidade do serviço, 
remunerando os artistas convidados, ampliando e dando 
mais conforto ao público e consolidando nossa sede como 
um espaço de fruição e circulação das artes em 
Pirenópolis.

Veja mais nas páginas 2 e 3

COEPi com você - nas ondas da Rádia

Você sabia que desde junho de 2003 a COEPi tem um programa semanal na Rádio 
Comunitária Jornal Meia Ponte? Com o programa COEPi com Você levamos aos moradores 
e visitantes notícias sobre o que acontece na cidade e no país na área de saúde, educação, 
cidadania, meio-ambiente e cultura! A cada semana recebemos convidados especiais em 
entrevistas bem descontraídas, dando espaço para a divulgação de ações importantes que 
acontecem na cidade, além, claro, de apresentar um repertório musical  de primeira qualidade.

O programa é apresentado por Vera Lucena, e pela escritora e mestre griô Marieta de Sousa, 
que recheia o programa com poesias. Sintonize às quintas-feira das 14:15h às 15:30h na 
87,9 FM e fique por dentro da programação da COEPi e dos eventos em Pirenópolis e região.

PRÊMIO CULTURAS POPULARES
                                      

Em 2018 pudemos auxiliar Marieta de Sousa, ou simplesmente Dona 
Marieta, nossa querida poetisa, a conquistar dois prêmios. Um do 
Fundo Municipal de Arte de Cultura de Pirenópolis e outro de 
Culturas Populares do MinC. Com esses recursos, ela pode realizar 
mais um grande sonho de vida: publicar seu segundo livro, Naqueles 
Tempos: Histórias e Causos de Pirenópolis. 
O livro, publicado pela Outubro Edições, possui relatos emocionantes 
e divertidos de vidas que se cruzam e expressam múltiplos cotidianos 
e temporalidades da cidade. A delicadeza da narrativa de Dona 
Marieta e seu estilo próprio traçam ao longo da obra um mapa afetivo 
da cidade, as pessoas, sua cultura, devoção, sentidos do trabalho e 
laços familiares entre tantos outros matizes.
Ficamos muito felizes de poder colaborar na realização dessa obra 
importante tanto para a escritora quanto para a cidade. E muita 
gente da equipe COEPi esteve envolvida nessa missão:  Isabella 
Rovo e Cristina Campos na revisão e edição, Gabriel Rovo Dias na 
digitação e revisão, Edivaldo Alves na diagramação das fotos e 
Janayna Lavor na arte da capa. 
Viva Dona Marieta! Viva a cultura popular brasileira!

NAQUELES TEMPOS Histórias e Causos de Pirenópolis 

Em 2019 a COEPi ganhou o Prêmio Culturas Populares, 

um reconhecimento do extinto Ministério da Cultura ao 

trabalho desenvolvido por mestres e/ou por instituições 

que trabalham com cultura popular tradicional. O prêmio, 

no valor de 20 mil reais, possibilita que tenham 

continuidade e sejam fortalecidas mais de 250 iniciativas 

por todo o Brasil, o que dignifica e potencializa uma 

diversidade incalculável de agentes culturais, mestres 

populares, manifestações e festividades culturais do nosso 

país. Com esse recurso, a COEPi vai publicar um livro 

comemorativo aos 25 anos da instituição, além de destinar 

parte da verba para os grupos Raiz de Pirenópolis, 

liderado pelo mestre Mário Catireiro, e a Congada de 

São Benedito, que em Pirenópolis tem Rosa Aparecida 

como anfitriã.

Em 2018, a COEPi escreveu vários projetos para o 
Fundo de Arte e Cultura de Goiás e para nossa 
alegria, conseguimos aprovar 3 deles: PROGRAMA 
CRIARTE, SEXTA JOVEM E LUTHERIA BAQUE DE 
ROCHA. Foi um longo e burocrático processo até os 
recursos entrassem na conta, mas agora começamos o 
ano a todo vapor com a execução de todos eles. 

NOVOS PROJETOS FAC 2018



Além da rica programação abrangendo vários segmentos artístico-culturais, passando por 
música, cinema, poesia, artesanato, culinária e meio ambiente, pudemos melhorar nossa 
estrutura física com a construção de uma arquibancada com capacidade para 80 
espectadores com cobertura de proteção para sol e chuva, instalar novos toldos pelo espaço 
da COEPi e ainda comprar um novo projetor e equipamentos complementares de luz e de som 
como microfones, cabos e caixas de retorno.

Quatro eventos receberam impulso: Sarau Ambiental (a cada mês um convidado para expor 
sobre um tema ambiental relevante para a cidade seguido de apresentação artística), Feirança 
(nove edições organizadas para exposição, venda e troca de produtos orgânicos e artesanais 
regadas a diversas manifestações artísticas), Cine COEPi (36 sessões semanais com exibição 
de filmes temáticos escolhidos pelos próprios frequentadores) e o Circuito de Música Dandô 
(cinco edições da caravana musical gerida pelos próprios artistas participantes). Também 
realizamos a nossa tradicional Festa Julina, que acontece ininterruptamente há 15 anos.

EMANA 
Encontros de Arte Música Natureza e Alimentação

Como culminância do EMANA, foi possível realizar ainda o 
Manifestival, um evento que não estava previsto originalmente 
no projeto mas que brotou da sincronicidade de agendas e da 
necessidade de sensibilização do público sobre as questões 
que a área cultural vem enfrentando no nosso país. O evento 
aconteceu nos dias 20 e 21 de julho e contou com contação de 
histórias com a Cia. Conta Causos, de São Paulo, dança 
circular com Sara Moraes e Cláudia Prado, de Goiânia, shows 
com o grupo Liga Tripa, de Brasília, Katya Teixeira, de São 
Paulo pelo Circuito Dandô, Mila Tulli, de Goiânia, e Cabocla, de 
Pirenópolis, oficina e apresentação de jongo com o grupo 
Jongo Iracema, de Anápolis (GO), oficina de percussão 
corporal com André Venegas, do grupo Barbatuques de São 
Paulo, e oficina Vozes Nômades com Marie Villa Lobos, de 
Paris, França. 

Manifestival - um pouco mais de tudo

Concluímos o projeto com a sensação de 
satisfação por termos aproximado tanta gente 
por meio da arte e por termos feito render cada 
centavo do aporte financeiro público recebido para 
mais uma missão cultural cumprida com garra e 
amor por toda nossa equipe de colaboradores. A 
COEPi reconhece a importância de mecanismos 
de incentivo como o Fundo de Arte e Cultura do 
Estado de Goiás, que tem possibilitado a 
dinamização e a estruturação de diversos espaços 
culturais para que possam oferecer uma 
programação constante e de qualidade para suas 
comunidades como o projeto EMANA. O FAC é 
uma conquista de toda a sociedade, uma 
devolução concreta de parte dos impostos que 
pagamos, transformados em arte, e cabe a todos 
nós lutar por sua continuidade, assim como pela 
liberdade de expressão em todas as formas de 
arte.

O projeto EMANA recebeu R$ 100.000,00. A 
prestação de contas foi encaminhada e aguarda 
análise por parte do FAC-GO.

Nossa campanha Empresa Amiga vem se consolidando 
com a participação de vários empresários da cidade que 
agora contribuem com a manutenção de nosso espaço, 
seja com serviços, materiais, alimentação, hospedagem 
ou dinheiro. Cada um, dentro de suas possibilidades, 
contribui para a manutenção de nossa estrutura 
física e despesas fixas mensais, que giram em torno 
de R$ 3.000,00 por mês.
O valor arrecadado ainda não cobre todas as despesas 
(água, luz, telefone, internet, pequenos reparos, material 
de limpeza, de escritório, de construção, um funcionário 
e encargos) mas mostra como é importante contar com o 
empresariado local, que acredita e investe em cultura em 
prol da cidade, permitindo que a instituição se 
fortaleça e garanta sua sustentabilidade.
Você pode ter sua marca divulgada no site, redes 
sociais, no mural na sede da COEPi e em banner afixado 
em nossa sede e nos eventos promovidos pela instituição, 
ou pode também contribuir como pessoa física sendo um 
padrinho ou madrinha. É só entrar em nosso site e 
escolher a categoria que cabe no seu bolso. Seu maior 
beneficio é contribuir com o desenvolvimento 
socioambiental da cidade, sentindo-se parte atuante e 
responsável da sociedade civil.

EMPRESA AMIGA - uma colmeia de colaboradores



Mudas: Alporquia e Estaquia; Sementes Agroecológicas e Banco de Sementes; Manejo 

Agroecológico de Solos e Agricultura Urbana; Cultivo em Estufas e Controle Biológico de 

Pragas; Cultivo e Utilização de PANCs. A estufa é mais uma estrutura demonstrativa da COEPi, 

onde moradores locais, visitantes, estudantes e agricultores podem conhecer de perto técnicas 

modernas de cultivo protegido aliadas a ações educativas e de conservação da nossa 

agrodiversidade e biodiversidade.      

ESTUFA HIGH TECH - PARCERIA COM A NOVA ZELÂNDIA
Em 2019 recebemos a concessão de recursos do Governo da Nova Zelândia 

para construir uma estufa high-tech, perfurar um minipoço, reformar nosso 

reservatório de água e realizar cinco oficinas educativas: Produção de 

VISITAÇÃO de ESCOLAS
Com diferentes enfoques para atender o interesse 
específico de cada grupo, a COEPi recebeu diversas 
turmas de estudantes em seu circuito educativo, 
buscando despertar o interesse e a curiosidade pelas 
ciências do ensino fundamental à universidade. 
No circuito, os alunos podem conhecer a Oca da Terra, 
explorar o Sítio Arqueológico escavando uma réplica de 
tigre-dente-de-sabre, botar a mão na terra no espaço 
demonstrativo de Agroecologia e ter a dimensão da 
história do Universo e da evolução da vida no planeta 
Terra no grande Mural da Vida. Cada uma dessas 
estações instalada com conteúdo e linguagem adaptados 
às diferentes faixas etárias.

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

SARAU AMBIENTAL
Com apoio do projeto EMANA (FAC-GO) o Núcleo de 
Educação Ambiental promoveu nove edições do Sarau 
Ambiental, trazendo a cada mês um palestrante para 
expor sobre um tema ambiental relevante para a cidade 
seguido de apresentação artística. Aproveitando a vinda de 
alguns dos palestrantes, pudemos também ampliar as 
at iv idades do Núcleo oferecendo cursos sobre 
agroecologia, geoturismo e geoconservação. A partir disso 
foi possível estabelecer parcerias importantes com a 
EMBRAPA, a EMATER-DF, o CPRM (Serviço Geológico do 
Brasil) e a Secretaria de Meio Ambiente de Pirenópolis, 
possibilitando a continuidade e o fortalecimento de nossas 
ações ambientais.

NOVOS PROJETOS 2020
Apoio Fundo de Arte e Cultura de Goiás

CRIARTE 
Nosso programa de educação integral, que atende 
crianças entre 6 e 12 anos em atividades integradas de 
arte no contraturno escolar, agora ganha nova 
capacidade de atendimento com atividades oferecidas às 
terças e quintas de 8h às 11h e das 14h às 17h, sendo 
40 vagas disponibilizadas para alunos da escola Dom 
Emanoel  e 20 abertas à comunidade em geral.
As aula terão início dia 3 de março, tendo na equipe de 
arte educadores: Victor Batista, Juliana Bernardes, Paulo 
Cabral, Janayna Lavor e Isabella Rovo na coordenação 
geral.
Além das atividades de contraturno, o projeto Criarte 
também prevê o atendimento individual de turmas da 
Escola Dom Emmanoel em trabalhos complementares de 
sala de aula, em visitas temáticas programadas junto aos 
professores de classe e ainda encontros com as 
professoras para auxiliar no planejamento de atividades 
práticas de arte e educação ambiental.

SEXTA JOVEM 
inspirado no evento musical que aconteceu há tempo satrás, encabeçado por jovens e para 
jovens, a Sexta Jovem agora ganha novo formato.  Além do tradicional show de talentos, esta 
edição realizará um festival com duração de 3 dias no mês de julho, com feira de expositores, 
mostra de cinema e atividades formativas diversas voltadas para a população jovem de 
Pirenópolis. O projeto oferecerá, de forma gratuita, oficinas de produção cultural, produção 
audiovisual, palhaçaria, economia criativa e serigrafia. As inscrições abrirão em breve. 
Fiquem ligados no perfil @sextajovempiri no instagram e nas redes sociais da COEPI.

LUTHIERIA BAQUE DE ROCHA
A partir das oficinas que aconteceram com o grupo de 
maracatu Baque de Rocha, desenhamos uma 
proposta que prevê a construção de um galpão 
multiuso para o trabalho de construção de instrumentos 
musicais, especialmente tambores, e instalação de 
equipamentos para a qualificação de nosso trabalho de 
luthieria, que é a fabricação artesanal ou conserto de 
instrumentos. 
Nesse projeto também é prevista a ampliação de nosso 
parquinho de diversão com a instalação de brinquedos 
sonoros, que será feita com a colaboração dos artistas 
do Circo Teatro Udi Grudi, proporcionando um espaço de 
pesquisa e diversão aberto à visitação de grupos 
escolares e moradores da cidade.
As atividades serão oferecidas em forma de oficina, 
abertas ao público, que serão divulgadas em breve em 
nossas redes sociais.

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE PIRENÓPOLIS
Em 2018, através de uma demanda da Secretaria de Educação de Pirenópolis, a COEPi 
realizou uma capacitação de professores da rede pública de ensino de Pirenópolis, sobre o 
tema: “Atividades Práticas no Ensino de Ciências”. Foram cinco encontros de 4h onde os 
professores puderam não só conhecer de perto o museu de ciências Oca da Terra da COEPi, 
mas também conhecer e experimentar atividades práticas e lúdicas que transformam o ensino 
das ciências em algo mais interessante e prazeroso para professores e alunos.



OFICINAS 
O que rolou e as novidades

Massagens, rodas de conversa e empoderamento

Nosso parceiro Iradj Eghrari oferece várias atividades na COEPI,  sempre com seu sorriso 
cativante e sua calma acolhedora:
- Rodas de Conversa: espaço mensal de troca de ideias sobre temas como nosso papel 

em transformar a sociedade; o papel da juventude na ação social; o poder da oração e da 
meditação; o papel da mulher na construção de um novo mundo ...

- Cursos de massagem ayurvédica e shiatsu: mais de 50 pessoas já passaram por 
esses cursos. Muitos estão, inclusive, atuando profissionalmente após aprenderem essas 
técnicas!

- Trabalho com jovens adolescentes da escola Joaquim Alves: 30 adolescentes 
participaram de um trabalho de empoderamento em valores humanos. Tadeu Costa 
apoiou a iniciativa tendo recebido treinamento como animador do projeto. Estamos 
procurando mais jovens animadores como Tadeu para darem sequência ao trabalho!

As oficinas de Maracatu na COEPi completaram 
um ano em 2019 sob a coordenação e apito de 
Juliana Bernardes. Acontecendo todas as 
quartas-feiras, às 17 horas, a atividade oferece 
aulas de percussão focadas nos fundamentos do 
Maracatu de Baque Virado da Nação Porto 
Rico, de Recife/PE. Sempre pronto para animar 
qualquer ambiente com sua batida forte e 
vibrante, o grupo Baque de Rocha, formado a 
partir da oficina, já se tornou uma das atrações 
dos eventos da COEPi e marcou presença no 

A batida vibrante do maracatu

Encontro Cênico na COEPi  - Teatro em Piri

Entre 2018 e 2019 foram realizadas três 
edições das oficinas de teatro Encontro 
Cênico na COEPi, e cada uma delas resultou 
na montagem de um espetáculo – Shakespiri 
(set/18 – teatro ao ar livre na Rua Matutina), 
Liberdade Liberdade (mai/jun/19 – exibida no 
coreto da COEPi e no Cine Pireneus) e 
Pessoas (dez/19 – Cine Pireneus). Além de 
possibilitar a experiência de atuar a pessoas 
que não têm formação de ator, os grupos 
também vêm proporcionando a união de 
profissionais do teatro e de outras áreas 
artísticas para que a cena teatral de Pirenópolis 
continue atuante e engrossando o coro da arte 
e da cultura.

Consciência e autoconfiaça
 com a prática de Yoga
Logo no início das aulas de Yoga os alunos se 
sentiam desafiados a realizar as posturas (Ásanas). 
Com o tempo e os ajustes, a forma integrativa 
ampliou a consciência e a autoconfiança. Houve 
grande esforço dos alunos para o desenvolvimento 
dos movimentos, e por isso, a maioria evoluiu física e 
emocionalmente, no sentido de abrandar as 
ansiedades e pré-depressões e ter um domínio maior 
sobre seu corpo e posturas. 
Vários alunos em algum momento da vida já tiveram 
ou convivem com a depressão e relataram que a 
prática de Yoga provocou a diminuição das 
crises, e os níveis de intensidade tornaram-se mais 
leves, o que nos deixa muito felizes em poder 
contribuir com a melhoria do bem estar e qualidade 
de vida de nossa comunidade.                    
As aulas são ministradas pela instrutora Tatiane Di 
Passos às terças e quintas das 18:15h às 19:30h e 
em 2020 passam a ser oferecidas no período 
matutino segundas e sextas das 8:30h às 9:30h.

Danças da cultura popular de diversas 
regiões do Brasil que possuem matriz 
africana como o Jongo, a Congada, o 
Samba de Roda, o Maracatu, entre 
outros. Na oficina, além da dança, são 
abordados aspectos históricos e a 
importância dessas manifestações na 
cultura brasileira.

Conversando que a gente se 
entende, com Vera Lucena
Sextas das 17:30h às 19:30h para 
pessoas de 16 a 106 anos 
Um espaço para escuta, fala e troca de 
experiência intergeracional. 
Os participantes serão estimulados a 
e x p r e s s a r e m  s e u s  d e s e j o s  e 
necessidades através da arte, seja na 
pintura, desenho, escrita, teatro e 
outras.

Novas oficinas 2020
Danças Afro Brasileiras, com 
Gil Tobias 
Quartas e sextas das 10h ás 11h 
(a partir de março)

A essência da capoeira angola

A capoeira angola, praticada na COEPi às segundas e quartas, 
às 19h, e aos sábados, às 17h, tem trazido bons frutos, ajudando 
a resgatar a sua essência e a sua história no estado de Goiás. 
Além das aulas, promovemos também oficinas, como a realizada 
com Mestre Jurandir, de Belo Horizonte (MG) e membro da 
Fundação Internacional de Capoeira Angola, e participamos de 
atividades com instrumentos de percussão, sempre com a 
coordenação do Mestre Mano.

        Site: www.coepi.org.br
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