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COEPI É PRATA!
NOSSA COMUNIDADE COMPLETOU 25 ANOS!
Celebramos 25 anos! Mesmo sem as portas totalmente abertas
como

gostaríamos

devido

à

instabilidade

dos

tempos

pandêmicos, conseguimos festejar com uma programação
cultural rica, cheia de parcerias, artistas e gente bonita colorindo
nosso jardim, seguindo os protocolos necessários de cuidados
uns com os outros. Além disso, pudemos dar andamento a vários
projetos: Sexta Jovem, Piri Recicla, Modernização da Oca da
Terra, Gavião Fumaça (Brigada contra fogo), Meia Ponte Pé
Rachado e Luthieria Baque de Rocha. Você vai conhecer os
detalhes de cada uma dessas ações nas próximas páginas e pode
participar como colaborador em alguma delas. Junte - se a nós.
Leia e descubra!
Após mais de um ano sem atividades presenciais,
lavamos a alma com uma celebração especial ao
longo de outubro e novembro de 2021. Seguindo os
vários cuidados coletivos de saúde, com número
limitado de pessoas por dia, aferição de temperatura,
apresentação de comprovante de vacinação na
entrada e uso de máscaras, vivenciamos momentos
lindos com diversas atrações.

No fim de semana de 29 a 31 de outubro tivemos:
Apresentação da peça Orangotangus - Comédias
Expressas com Cia. Nós do Teatro (Piri); Espetáculo
cênico-musical “Conte lá que eu canto cá” com
Adriana Nunes e Armorial (Brasília); Show com Trio
Baru (Brasília); e apresentações dos grupos Catira
Raiz de Pirenópolis, Quinta da Viola e Choro na
Calçada (Pirenópolis).

No primeiro fim de semana, de 22 a 24 de outubro,
tivemos abertura triunfal com: Inauguração do
Parque DiverSom; apresentação do Maracatu Baque
de Rocha e convidados sob regência de Rumenig e
Testinha de Pernambuco; show Passarinhando com
Cabocla (Piri); oficina de canto com Sabah Moraes
(Goiânia); show com o grupo Camerata Caipira “Cadê
o Bicho que tava aqui?” (Brasília-Piri); show Circuito
Dandô Cerrado; Contação de Histórias com Gil
Tobias, Kaká, Ângela Barcelos e Emiliana Moraes e a
presença do Bibliofuscoteca, projeto literário
ambulante de Thaise Monteiro.

A ARTE QUE MORA EM SI
Continuando as comemorações em novembro
recebemos a exposição A Arte que mora em si, uma
coletiva de 16 artistas locais que escolheram
Pirenópolis para contar as suas histórias, criar e
expressar suas aspirações.

Uma diversidade de narrativas que coloriram a Sala
Baru por 15 dias, transformando-a em uma
charmosa

galeria

de

arte

graças

à

parceria

empenhada de Gabi Coelho, responsável pelo
argumento

curatorial

e

produção,

junto

com

Fernanda Pacca e Glenio Lima, na idealização,
montagem e organização.

NEGRITUDE
TEMOS CONSCIÊNCIA
Fechando as celebrações tivemos de 19 a 21 de
novembro o evento Negritude – Temos
Consciência, organizado por nossa parceira e
produtora Gil Tobias.

O evento promoveu roda de conversa mediada por
Adelina Benedita, contação de histórias afro
brasileiras com a Gil, sessão de poemas e causos
com nossa querida mestra Marieta, oficina de
Lambazouk com José Marcos, Capoeira com grupo
Só Angola, Maracatu Baque de Rocha e sessão de
cinema Negritude com filmes temáticos para
crianças e adultos.

Dentre os artistas estavam: Mirim Santos, Mara
Velvet, Claudimar Pereira, Brisa Botega, David
Amorim, Jota Clavijo, Gon, Donald Cordeiro, Rogério
Milani, Nazareno Stanislau, Fernanda Pacca, Vera
Michles, Glênio Lima, Solange Arruda, Teçá e Edmar
Fernandes.

A exposição recebeu também performances das
atrizes Tulasi, Solange Arruda e Júlia Lotufo, e
apresentações musicais do Trio Bendito é o Fruto e
Jiothy Muller.

Nesse período intenso sentimos a força pulsante do
fazer coletivo, conectamos fazedores culturais e
espectadores que estavam sedentos por arte.
Matamos a saudade dos encontros ao vivo e
reforçamos o potencial da COEPi como Centro
Cultural, um espaço que acolhe a diversidade, que
produz, apoia e possibilita a fruição das artes locais,
do Brasil, do mundo e além…
Ah! e no meio disso tudo ainda tivemos o retorno da
Sexta Jovem, um evento renovado que já prevê
desdobramentos e que você pode conhecer por
completo na página 6.

LEI ALDIR BLANC
Lei emergencial, batizada em memória desse grande
músico/poeta brasileiro, voltada aos artistas em
tempos de pandemia.
A Lei Aldir Blanc foi uma enorme conquista da classe
artística que contou com apoio decisivo de um grupo
de parlamentares sensíveis e corajosos do Congresso
Nacional, que entenderam a importância do
segmento cultural para o desenvolvimento do país,
assim como as fragilidades que o setor enfrenta
neste momento de restrições do exercício
profissional em espetáculos e ações ao vivo.
Lançada em 2020, a LAB mobilizou ativistas culturais
por todo o país, promoveu conferências estaduais e
municipais online, uniu poder público e sociedade
civil para auxiliar na destinação dos recursos de
forma ampla e justa aos fazedores de arte. Por ser
uma ação inédita enfrentou muitas dificuldades em
seu processo de execução, desde questões
burocráticas até o desinteresse de alguns municípios
em aderir à proposta, mas ainda assim foi um
sucesso nacional e possibilitou, além do auxílio
financeiro, uma explosão de produções culturais de
alta qualidade.
No Estado de Goiás a LAB teve 2 edições realizadas.
Na primeira a COEPi foi contemplada na categoria
Cultura Popular e realizou a gravação de um vídeo
com apresentação do grupo de Maracatu Baque de
Rocha - disponível em nosso canal do Youtube . E
ainda recebeu a doação de dois produtos de
artesãos: um portal multicolorido para nosso Coreto
feito em macramê por Patrícia Ferraz (EntreNós) e
uma escultura de Tamanduá-bandeira que veio
somar em nossa coleção do Cerrado feita pelo
parceiro Alex Botega.
Na segunda edição, ainda em processo de execução,
pudemos auxiliar na inscrição, com aprovação de
dois grupos de Cultura Popular: Banda de Couro e
Congada, e também dos mestres Marieta, Mário, Zé
do Barro e Adelina, como prêmio por suas atuações
na área cultural.
Além disso, nossa equipe de colaboradores aprovou
projetos pessoais que vêm somar com nossa
programação cultural: Tadeu foi contemplado com o
projeto de manutenção do Cineclube, Juliana com o
espetáculo infantil da Zabumba de Chita.

Isabella, Victor e Gabriel com gravação de shows
autorais. Pat e Adela também foram premiadas com
seus artesanatos e seremos uma das instituições
beneficiada com exemplares de suas obras Divino
EntreNós e Caixinhas Porta Inspiração. No total
foram quase 1700 projetos contemplados no Estado
com empenho e celeridade da Secretaria Estadual de
Cultura de Goiás. Aguardem! muito em breve
estarão pipocando nas telinhas e redes sociais.
Porém, infelizmente, no município de Pirenópolis a
LAB não foi executada. Em julho de 2021 o
Secretário de Cultura, Ronaldo Félix, anunciou em
reunião no Cine Pireneus o cancelamento do
resultado publicado sob alegação de irregularidades
no processo aberto na gestão municipal passada.
Publicamente assumiu que seria lançado um novo
edital, mas o ano acabou e ainda não temos notícias
do que foi ou será feito com o recurso de R$
197.299,24 (cento de noventa e sete mil, duzentos e
noventa e nove reais e vinte e quatro centavos),
depositado pelo Governo Federal na conta da
Prefeitura em dezembro de 2020 para auxiliar
emergencialmente os artistas locais.

Cabe também mencionar e lamentar que em janeiro
deste ano foi nomeado um novo Conselho Municipal
de Cultura, sem eleição, onde a COEPi perdeu a
cadeira que ocupava há anos apesar da sua ativa
contribuição.
Esperamos que novo Conselho composto por: JOÃO
GUILHERME
DA
TRINDADE
CURADO
(representante do segmento de manifestações
Folclóricas); MARCOS VINÍCIUS RIBEIRO DOS
SANTOS (do segmento Músicos, Bandas e
Orquestras): PADRE WELLINGTON GONÇALVES
PEREIRA (do segmento de Festas Tradicionais e
Religiosas); TEREZA CAROLINE LÔBO (do
segmento de Literatura), consiga esclarecer sobre o
processo da Lei Aldir Blanc, assim como propor,
apoiar e acompanhar de perto outras ações culturais
para a cidade.

O teatro na COEPi tem que continuar
Por Paulo Cabral
Há quatro anos chegava em Pirenópolis disposto a
priorizar o teatro em minha vida. Meu primeiro
contato na cidade foi com Isabella, na COEPi, em
plena Feirança, onde encontrei as portas abertas para
o meu sonho. Nunca havia dado aula tampouco
tomado a frente de algum projeto teatral, e ali estava
a chance da minha primeira vez, que agarrei sem
pestanejar. Logo estava anunciada a I Oficina de
Teatro Encontro Cênico na COEPi. E vieram Grazi,
Adriano, Glênio, Cabocla, Matheus, Fernanda, Tilak,
Lira, Jhonny e Jiothy. Começamos. Exercícios, jogos,
um pouco de teoria e a pergunta: o que fazer com
essa turma? Andando pelo centro, ao lado da Matriz,
pensando na montagem, veio-me à cabeça
Shakespeare, que em poucos passos se tornou
Shakespiri e assim nasceu o trabalho apresentado
pelo grupo que passou a se chamar Tud’Fora, com as
participações mais do que especiais de Victor e
Solange, apresentado na Rua Matutina em setembro
de 2018.
No mesmo ano começamos o II Encontro Cênico na
COEPi e propus o desafio de montarmos a comédia
musical Liberdade Liberdade, de Millôr Fernandes e
Flávio Rangel. O grupo, agora chamado Los
Cosmopolibres e formado por Jiothy, Lucas, Tulasi,
Luciana e Ana, abraçou a ideia e Renato, que chegou
somando com a direção musical com trilha toda
dedicada à obra de Chico Buarque. Estreamos em
março de 2019, no coreto da COEPi, inaugurando a
arquibancada recém-construída. E ainda fizemos um
repeteco no Cine Pireneu em maio seguinte, sempre
com a plateia cheia.

Ainda em 2019, iniciamos o III Encontro Cênico na
COEPi, que, além de Lucas, Luciana e Tulasi,
incorporou Miriam, Jéssica, Eryca, Walker, Gil e
Karunah. Dessa reunião se formou o Nós do Teatro
& Os Outros Eus e a criação do espetáculo Pessoas,
costurado por poemas de Fernando Pessoa e com
textos criados pelos próprios integrantes. Voltamos
ao palco do Cine Pireneus em dezembro daquele ano
para três apresentações lotadas.

2020 prometia, meu propósito de viver de teatro se
intensificava e as ideias borbulhavam na minha
cabeça. Mas eis que vem ela, a pandemia, e tudo se
estagnou. Inquietos, ainda conseguimos, eu, Luciana,
Lucas e Tulasi, no final daquele ano apresentar as
Comédias Expressas no Zazá Café com esquetes do
besteirol brasileiro.
A peste continuou e Nós do Teatro também, e nessa
insistência nasceu Orangotangos, minha estreia
como dramaturgo. E lá fomos, eu, Luciana, Lucas,
Rodrigo, Adriano e Gil, comemorar os 25 anos da
COEPi com duas apresentações no coreto, feito
repetido em dezembro de 2021 no Centro Cultural
Ita & Alaor.

Tenho um orgulho imenso de todo esse trabalho
desenvolvido e uma gratidão eterna por todos que
se envolveram nesse fazer teatral, inclusive por cada
um que marcou presença nas nossas plateias. E a
COEPi ocupa um lugar especial nesse processo, pois,
com suas portas abertas, permite que aventureiros
como eu transformem seus sonhos em realidades.
Meu ciclo em Pirenópolis chegou ao fim depois
desses quatro anos, parto para outros desafios em
outras plagas. Espero voltar um dia, mas, enquanto
isso, que outros aventureiros amantes do teatro
mantenham viva essa arte e criem, montem grupos,
realizem, façam a cena acontecer. Aqui passo o
bastão. Quem vai pegar?
Paulo, nós agradecemos por sua dedicação e paixão nessa
temporada experimental criativa, com resultados incríveis a
cada novo Encontro Cênico, revelando atores e renovando
temas e ânimos. As portas estarão sempre abertas para um
retorno ou visita teatral. Desejamos que os novos ares abram
outras portas e revigorem seus sonhos e sua garra.

NOVA
DIRETORIA

SEJA PARTE VOCÊ TAMBÉM!
VEJA COMO COLABORAR

Eleita em março de 2021 para mandato bienal até
março de 2023 a nova diretoria mistura veteranos
com sangue novo, propiciando trocas de
aprendizados na gestão deste grande coletivo
cultural. Temos na composição:
Diretora presidente - Isabella Rovo
Diretora Executiva - Jasmim Madueño
Diretora Financeira - Juliana Bernardes
Diretor Administrativo - Victor Batista
Diretora de Comunicação - Janayna Lavor

PRATA DA CASA
FAC Dinamização de espaços culturais
Dando continuidade às celebrações de aniversário
este ano realizaremos o projeto Prata da Casa,
COEPi 25 anos!

O projeto conta com apoio do Fundo de Arte e
Cultura de Goiás e prevê a gravação de 25 vídeos
musicais com artistas locais: um por cada ano de
existência! Todos serão publicados em nossas redes
digitais.
Além de oferecer uma programação cultural online
ativa ao longo de 3 meses, a proposta visa dar
oportunidade aos artistas de potencializar seus
trabalhos autorais com a produção de material
audiovisual de boa qualidade, fundamental para
colocação no mercado fonográfico atual.
Fique ligado! Em breve anunciaremos convite para
inscrição dos músicos.
E ainda, lançaremos o livro digital dos 25 anos da
COEPi com depoimentos especiais das pessoas que
fizeram e fazem nossa história possível.

Conheça e apoie nossos projetos

SEXTA JOVEM - Um evento organizado
por jovens e para jovens!
por Tadeu Ribeiro

A Sexta Jovem surgiu em 2010, como iniciativa de
dois jovens da cidade, André Rovo e Walter Neto,
que resolveram criar um espaço para que outros
jovens pudessem se reunir e mostrar seu talento.
Entre 2010 e 2014 foram realizadas 12 edições do
evento no Teatro de Pirenópolis.

O Festival Sexta Jovem aconteceu de 25 a 28 de
novembro de 2021 e a programação contou com a
Mobiliza (Mostra de Filmes Móveis) com o apoio da
Filmaê; Oficina de Economia Criativa com Décio
Coutinho; Oficina de Grafitti com o artista Binei; e a
final do Concurso de Talentos Musicais que teve
apoio da Cachoeira do Abade, Calango Records,
Buteco do Chaguinha e Casamentos em Pirenópolis.

Com ideia de dar continuidade à iniciativa
conseguimos apoio financeiro do Fundo de Arte e
Cultura de Goiás, mas com a pandemia tivemos que
fazer algumas adequações e o evento veio a se
concretizar somente em 2021 com atividades
realizadas em formato híbrido, parte online e parte
presencial, usando o formato de Concurso de
Talentos Musicais.

Confira tudo o que aconteceu no perfil do Instagram
@sextajovempiri.

Foram selecionados 10 jovens artistas, através de
inscrição pública e análise do júri técnico convidado,
que tiveram vídeos de suas músicas gravados em
estúdio da COEPi e divulgados nas redes sociais para
votação popular online.

Este projeto contou com recursos financeiros do
Edital de Fomento à Juventude 2018 do Fundo de
Arte e Cultura do Estado de Goiás, que também
apoiará mais uma edição em 2022, e conta ainda
com apoio institucional da Prefeitura Municipal de
Pirenópolis.

Paralelamente ao Concurso, o projeto ofereceu
Oficinas de Capacitação na área da produção cultural
e de Produção de Vídeos; e também organizou o
Festival Sexta Jovem, com uma programação de 4
dias. Ainda foi lançada uma pesquisa com o objetivo
de conhecer o perfil do jovem pirenopolino, que
segue aberta. Participe!

Movimento PiriRecicla
Por Jasmim Madueño
Formado
principalmente
por
jovens, o movimento atua para
contribuir com a (coleta seletiva) a
sensibilização e conscientização
das pessoas para adotarem hábitos
mais sustentáveis em Pirenópolis
O grupo de voluntários, movido pelo incômodo em
relação à gestão do lixo na cidade, iniciou suas
atividades fazendo um breve diagnóstico da situação
do descarte do lixo, buscando aproximação com
parceiros como poder público, empresários e a
Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de
Pirenópolis, a Catapiri.
Foram realizados dois mutirões de limpeza no Rio
das Almas, em parceria com a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente. Os mutirões marcaram o Dia
Nacional de Combate à Poluição e o Dia Mundial da
Limpeza, visando não somente recolher resíduos,
mas especialmente lançar o tema para reflexão e
conscientização de moradores e turistas que
frequentam nosso rio.

Além disso, oferecemos também, na sede da COEPi,
oficinas de compostagem com Rogério Dias, de
produção de sabão com óleo usado com Dona
Adelina e de produção de sacolas retornáveis com
Lílian. Convidado pela Secretaria de Educação, o
PiriRecicla participou da Feira Literária de
Pirenópolis, onde ofereceu orientação para a
separação e descarte correto dos materiais
recicláveis produzidos durante o evento.

Esta ação foi possível graças ao apoio financeiro do
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC),
por meio de edital de incentivo a ações voltadas ao
consumo sustentável. Assim, o PiriRecicla participou
da “Green Action Week” (Semana de Ação Verde),
que reúne organizações de todo o mundo para
realizar ações conjuntas com o objetivo de promover
esta causa em centenas de países todos os anos,
marcando também o aniversário de um ano do
PiriRecicla.

Com o intuito não apenas de reciclar, mas também
de repensar e reutilizar materiais que possivelmente
iriam parar no lixo, o PiriRecicla lançou a Rede de
Trocas de Pirenópolis, que é um grupo no Facebook
para conectar pessoas que estão se desfazendo de
algo que possa ser útil para outra pessoa.

A coordenadora do PiriRecicla, Jasmim Madueño,
explica que para fazer parte desse movimento, não
precisa nem sair de casa. “O primeiro passo é
começar a separar o material reciclável para a coleta
seletiva, e ajudar a disseminar essa ideia”.
Para 2022, o grupo tem muitos planos, como a busca
por soluções para outros materiais além dos
recicláveis,

No final de 2021, o PiriRecicla realizou a campanha
#LeveSuaSacola, uma ação de sensibilização sobre o
uso excessivo de sacolas plásticas. Durante 1 mês, o
grupo de voluntários esteve na feira de orgânicos da
cidade conversando com as pessoas e distribuindo
sacolas retornáveis artesanais.
Foram distribuídas 200 sacolas, produzidas
artesanalmente, reaproveitando sacos de ráfia e
utilizando a técnica de impressão com serigrafia.

como

orgânicos

e

eletrônicos.

O

Movimento PiriRecicla é uma ação da COEPi, e soma
ao

histórico

da

instituição

de

muitos

anos

trabalhando com educação ambiental.
Fique por dentro dessas atividades pelo instagram
@pirirecicla. Se quiser contribuir com o movimento,
entre em contato diretamente pelo instagram ou
pelo telefone (62) 3331-1990 COEPi.

LUTHIERIA BAQUE DE ROCHA Criando e compartilhando música em
nossa sede e nas ondas digitais.
Por Juliana Bernardes
Em 2020 e 2021 realizamos o projeto Luthieria
Baque de Rocha. Adaptado para os tempos
pandêmicos atuais, o projeto lançou no canal da
Coepi no Youtube uma série de videoaulas teóricas e
práticas com conteúdo voltado para a construção,
manutenção e criação de instrumentos de percussão.

Na produção dos conteúdos online estão os
colaboradores Márcio Vieira e Luciano Peixoto (Circo
Teatro UdiGrudi), Leonardo Testinha e Rumenig
Dantas (Nação do Maracatu Porto Rico), Walliston
Lima e Juliana Bernardes (Maracatu Baque de
Rocha), com destaque para a vídeoaula Como fazer
um agbê - iniciante com Juliana Bernardes
(Coordenadora do projeto) que já ultrapassou 8 mil
visualizações no nosso canal! Também construímos
um galpão de trabalho todo equipado para a
construção e manutenção de instrumentos de
percussão onde você pode encomendar ou aprender
a fazer uma alfaia ou agbê, instrumentos utilizados
no Maracatu e outros ritmos brasileiros.

Além disso, nosso antigo parquinho infantil ganhou
uma super reformulação com a instalação do Parque
DiverSom,
idealizado
e
construído
pelos
colaboradores Márcio Vieira e Luciano Peixoto, com
a participação dos integrantes do Baque de Rocha.

Em outubro de 2021, durante as comemorações de
25 anos da Coepi, aconteceu a etapa presencial do
projeto com a realização da oficina de construção de
tambores com Leonardo Testinha e oficina Maracatu
de Baque Virado com Rumenig Dantas. Na ocasião,
além dos batuqueiros do Baque de Rocha,
participaram das atividades integrantes de grupos de
outras cidades como Brasília, Planaltina-DF e Alto
Paraíso de Goiás.

Para celebrar a conclusão do projeto, fizemos um
lindo cortejo pelo Centro Histórico de Pirenópolis,
respeitando todos os protocolos de segurança
sanitária, mas sacudindo a cidade ao som dos
tambores.
O projeto Luthieria Baque de Rocha é coordenado
por Juliana Bernardes, com produção executiva de
Isabella Rovo e conta com o apoio financeiro do
Fundo de Arte Cultura de Goiás (FAC- GO).

MEIA PONTE PÉ RACHADO
Valorizando e apoiando a cultura local

RÁDIO - Programa COEPi com Você
por Vera Lucena

Por Isabella Rovo
Mesmo com adaptações devido à pandemia
conseguimos dar andamento ao projeto de
fortalecimento dos grupos Catira Raiz de Pirenópolis,
liderado por Mário Vicente e Congada de São
Benedito, liderado por Seu Bené, que reúne
integrantes dos arredores de Pirenópolis, Nerópolis
e Ouro Verde.

O recurso, viabilizado através do Fundo de Arte e
Cultura de Goiás, possibilitou a compra e reforma de
instrumentos e a confecção de figurinos e adereços
para apresentações. O Projeto Meia Ponte Pé
Rachado vem colaborar não só com a manutenção e
fortalecimento dos grupos, mas com a autoestima de
seus integrantes e com o aumento do interesse de
jovens da comunidade por essas manifestações
tradicionais.

Originalmente tínhamos previsto realizar rodas de
conversa e oficinas nas escolas da cidade, mas com a
pandemia, substituímos os encontros presenciais
pela gravação de vídeos com entrevistas com os
mestres e participantes dos grupos. Os vídeos do
grupo de catira já estão no ar em nosso canal de
Youtube e os da Congada estão em processo de
produção e serão lançados em breve, criando e
disponibilizando um acervo permanente na internet,
contando a história desses grupos tão importantes
para a cultura de Pirenópolis e de Goiás.

Mais um ano com o programa Coepi com Você
gravado à distância, mas sem deixar de navegar pelas
ondas da rádia.
Nosso programa abraçou vários novos quadros,
trazendo um cardápio variado!! Além das
informações sobre o que está acontecendo na Coepi,
de forma presencial ou on-line, temos:
Data de hoje e fatos importantes da história,
apresentado por mim, Vera Lucena; Poesias de
Marieta (nossa Mestre-Griô); Recados do Dr. Luís,
que informa sobre saúde e campanhas da área;
Negritude com Gil Tobias que aborda temas raciais,
histórias e religiosidade afro-brasileiras; Reflexões
do Tadeu, onde o próprio fala sobre problemas
atuais nacionais e mundiais; Momento Ambiental
com o biólogo Rogério Dias; e ainda Entrevistas
diversas no quadro Conta Aí.
Fizemos parcerias significativas como a do Claudiney
José que aborda como descobrir se um fato é ou não
fakenews! A Pari, que uma vez por mês traz
mensagens de amor, consciência e paz. A Daraína
que nos conta o que acontece no Quintal da Aldeia,
outro Ponto de Cultura que tem sua sede no Bairro
do Bonfim.
Recentemente inserimos um novo quadro de humor
e cultura com frases e textos de Ariano Suassuna e
para 2022, estamos preparando uma radionovela
chamada “Purino, o menino que quer ser um SuperHerói “!

E toda essa programação acontece regada à música
nacional de excelente qualidade, com destaque para
produções independentes e regionais.
COEPi com Você, inovando e mantendo contato
direto com a comunidade através da Rádio Jornal
Meia Ponte.

GAVIÃO FUMAÇA
Brigada Voluntária de Pirenópolis
Iniciada em meados de 2020 a Brigada Voluntária de
Pirenópolis “Gavião Fumaça” foi mais uma iniciativa
que a COEPi abraçou e que teve ação decisiva no
controle de incêndios florestais no município de
Pirenópolis em 2021 combatendo, na estação da
seca, sete focos incluindo um grande incêndio no
Parque Estadual da Serra dos Pireneus.

Foram realizados treinamentos oferecidos pela
Brigada Aliança da Terra em parceria com a SEMADGO em Corumbá de Goiás e pelo 17º Batalhão de
Bombeiros Militar de Pirenópolis, incluindo técnicas
de combate a incêndios florestais e primeiros
socorros para um grupo inicial de voluntários.
No final de julho recebemos apoio financeiro (R$30
mil) do Fundo Casa Socioambiental para aquisição de
equipamentos de proteção individual e de combate a
incêndios florestais. Tivemos apoio também da
Associação dos Atrativos Turísticos de Pirenópolis e
Região da Serra dos Pireneus que doou um soprador
e quatro rádios de comunicação. Rômulo Borges,
proprietário do atrativo Cachoeira do Rosário doou
outro soprador, articulou o apoio da Associação de
Atrativos e participou no combate a incêndios. A
padaria Trem do Cerrado doou lanches naturais para
nossos brigadistas durante treinamento e combates.

Não podemos esquecer de mencionar que os
combates foram feitos com apoio de uma equipe de
voluntários coordenados por Tadeu Ribeiro e Jasmim
Madueño e de uma rede de colaboradores:
Bombeiros do 17º Batalhão de Bombeiro Militar de
Pirenópolis, Brigada do Parque dos Pireneus, Brigada
Aliança e funcionários das Fazendas Lázaro,
Cachoeira do Rosário, Cachoeira Paraíso e de
propriedades rurais da Serra dos Pireneus e da Serra
do Sabão.

O biólogo Rogério Dias, coordenador técnico da
Brigada, explica que além de combater incêndios em
áreas protegidas e atrativos ecoturísticos “nossa
intensão é auxiliar na implantação do MIF – Manejo
Integrado do Fogo na região da Serra dos Pireneus
de Goiás, visando a diminuição de grandes incêndios
florestais e a manutenção da biodiversidade do
Cerrado.”
Na busca da ampliação e do profissionalismo deste
trabalho, lançamos uma campanha de financiamento
colaborativo para a Brigada Pirenópolis Gavião
Fumaça. Pretendemos ampliar nossa brigada,
adquirir mais equipamentos de proteção individual e
de combate a incêndios florestais, incluindo a
aquisição de um drone, essencial para o bom
planejamento dos combates, e a construção de um
depósito para os equipamentos da Brigada na sede
da COEPi.
Agradecimentos especiais à equipe de frente:
Jasmim, Tadeu, Wender Macedo, James Gachet,
Isabela Duarte, Mateus Terra, Fernando Diaz e
André Mello.

Modernização do museu de ciências
Oca da Terra
Por Rogério Dias
Novidades no acervo, segurança e acessibilidade são
o foco nesta nova etapa.

O projeto “Modernização da Oca da Terra – Museu
de Ciências da COEPi” através de emenda
parlamentar do Deputado Federal Rubens Otoni
(PT), recebeu apoio financeiro do IBRAM - Instituto
Brasileiro de Museus em julho de 2021 para realizar
uma série de melhorias e qualificar ainda mais nosso
espaço educacional.
O projeto prevê reformar e construir as calçadas
internas e adequar um dos sanitários, dando acesso a
cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida e
idosos; incrementar a exposição da Oca da Terra,
com a aquisição de um telescópio astronômico e 3
tablets para consulta digital; confeccionar uma
maquete da Serra dos Pireneus, uma escultura de
pterossauro brasileiro e um relógio solar. Este último,
feito pelo artista Jota Clavijo, já está instalado em
nosso jardim e vale a visita a qualquer hora...

as oito ciências/temas da Oca da Terra, e a fim
possibilitando a ampliação das vivências educativas,
foi realizado em outubro e novembro de 2021 um
treinamento de novos guias/monitores para um
grupo de 10 jovens/adultos.

O coordenador do projeto, biólogo Rogério Dias,
explica que “todas essas ações deverão fortalecer a
COEPi como espaço de divulgação e educação
científica,
aumentando
a
compreensão
da
comunidade local e visitantes sobre a importância
das ciências para o avanço tecnológico e o
desenvolvimento sustentável.”
Por conta da pandemia de COVID algumas ações do
projeto foram adiadas, como as vivências educativas
com grupos escolares, mas quando as condições de
saúde pública permitirem a visitação com segurança,
reabriremos as portas com muitas novidades para
toda a comunidade.
Veja
vídeo
sobre
a
Oca
da
Terra:
https://www.youtube.com/watch?v=H-cyR1ZEVbo

Adoraríamos poder anunciar o retorno de uma
programação 2022 cheia de atividades e eventos, mas
por enquanto, devido à instabilidade da pandemia,
manteremos somente pequenas ações presenciais
controladas que já estavam em andamento.
Teremos novidades online logo logo para você curtir na
sua casa em segurança.

Além disso, para melhorar a conservação e proteção
do acervo foram instalados equipamentos de
controle de umidade e de segurança por vídeo.
Para divulgação científica no museu, no site da
COEPi e nas escolas de Pirenópolis e região, está
sendo produzida uma série de curtas em vídeo sobre

Por agora reforçamos a importância da vacinação
como ato de cuidado e responsabilidade coletiva para
que em breve possamos ter nossa arquibancada
recheada de novo!
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