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Comunidades COEP semi-árido
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Na comunidade de Uruçú, em
Gurinhéim (PB), serão construídos 45
sanitários para as famílias.
A comunidade do Assentamento
José Rodrigues Sobrinho, em Nova
Cruz (RN), está instalando uma
biblioteca comunitária.
A Comunidade de Espinheiros (CE)
se mobiliza para articular parcerias que
viabilizem a construção de uma sala
para instalar o telecentro comunitário.
O plantio de hortaliças, iniciado em
abril deste ano, na comunidade de Boi
Torto (PE), já está dando bons
resultados.
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Irá acontecer este mês um curso de
caprinovinocultura que irá beneficiar a
Comunidade de Barreiros, em
Cajazeiras (PB)
Mutirão para construção de cisterna
comunitária na comunidade de Lagoa
de Dentro (PB)

talentos
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A arte do labirinto feita por grupos de
mulheres da comunidade do
Assentamento Margarida Maria Alves,
em Juarez Távora (PB)

Está sendo feita colheita de algodão na
comunidade do Assentamento Margarida
Maria Alves, em Juarez Távora (PB)

A

comunidade do Assentamento Margarida
Maria Alves está fazendo uma boa colheita de
algodão este ano. Terminada a colheita toda
produção será beneficiada.
Segundo o Sr. Rizeldo, presidente da
associação, a colheita este ano vai “bater o
recorde”. Para uma área de 4 hectares de
plantio, a produtividade foi considerada muito
boa: 7 toneladas (1500 kg / hectare de área
plantada). Deste resultado, a metade da
produção é de área de plantio coletivo. O
algodão se apresenta com excelente qualidade,
devendo conseguir bons resultados na sua
comercialização.

Dica para
as comunidades

Acontecerá no mês de novembro o
beneficiamento de algodão dos Pólos de
produção de São José de Piranhas (PB) e
Barro (CE).
Está previsto para o próximo dia 03 de
novembro, na Comunidade de Lagoa de Dentro
( município de São José de Piranhas - PB), o
beneficiamento de algodão das comunidades:
Barreiros (município de Cajazeiras - PB),
Pereiros (município de Bonito de Santa Fé PB)
e Espinheiros (município de Aurora - CE). Na
oportunidade, agricultores das diversas
comunidades terão oportunidade de se
conhecer e trocar experiências.
O beneficiamento do algodão é uma alternativa
para uma melhor comercialização, já que o
procedimento agrega valor ao produto.

Registros
fotográficos

Sr. Carlos Roberto, da comunidade de Pedra de Santo Antonio, em Alagoa
Grande (PB), instalou em sua propriedade o silo para armazenamento de
alimento para seus animais.
O uso do NIM e seus benefícios
Preparação caseira de defensivos
Uso da folha
Uso das sementes

“Colheita de Algodão”

2

Reunião do Projeto Universidades
Cidadãs
Treinamento dos agentes de
desenvolvimento comunitário
A comunidade de Tanques (RN)
recebe seus primeiros lotes de animais
para participar das ações do projeto
PPDCI executado pelo COEP nas
comunidades rurais semi-árido.
Pavimentação melhora o acesso da
comunidade de Pereiros (PB) até a
Rodovia Estadual PB400.

será realizado

Destaque

pág. 4

Nesta edição, divulgaremos fotos feitas nas
comunidades COEP dos pólos da Paraíba
e do Rio Grande do Norte, visitadas no
mês de outubro por Ana Diniz, integrante
da equipe responsável pelos projetos de
desenvolvimento comunitário nas
comunidades COEP rurais semi-árido.
pág. 4

Registros
comunitários
Esta seção estará disponível para
registro feito por integrantes das
comunidades.
Informações, fotos, ou outros materiais
que as comunidades se interessem em
divulgar, serão registrados neste espaço.
Aguardamos sua contribuição.
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Comunidades COEP

acontece/aconteceu

Acontece
Na comunidade de Uruçú, em
Gurinhéim (PB), serão
construídos 45 sanitários para
as famílias.
Através da participação no Conselho
Municipal, a Associação Comunitária conseguiu da
prefeitura Municipal a construção de 45 sanitários
para atendimento às famílias da comunidade. O
material já está sendo fornecido e já foram
indicados, por engenheiro da prefeitura, os locais
onde serão construídos.
Este mês, devem ser iniciadas as construções dos
sanitários, através de mutirão dos comunitários.

A Comunidade de Espinheiros
(CE) se mobiliza para articular
parcerias que viabilizem a
construção de uma sala para
instalar o telecentro
comunitário.
A comunidade de Espinheiros, do município
de Aurora (CE), está mobilizada e busca
parcerias para construir uma sala onde se
pretende instalar um telecentro comunitário.
Através da articulação com comerciantes na sede
do município, o comitê mobilizador (formado por
representantes de lideranças locais), já
conseguiu uma parte do material de construção.
Animados com o material doado, a comunidade
já iniciou a construção em sistema de mutirão.

A comunidade do Assentamento José Rodrigues Sobrinho, em
Nova Cruz (RN), está instalando uma biblioteca comunitária.
A comunidade do Assentamento José Rodrigues
Sobrinho está fazendo melhorias em uma antiga
casa, para instalação de uma biblioteca
comunitária. A iniciativa se deu com incentivo da
equipe da UFRN - Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, parceira no Projeto
Universidades Cidadãs executado pelo COEP.
A equipe também está se articulando para
conseguir doações de livros. A biblioteca dará
apoio ao trabalho que a equipe da UFRN está
fazendo junto à comunidade: incentivo ao hábito
de leitura, orientação para pesquisas escolares e
oficinas para “contação” de histórias.

O plantio de hortaliças, iniciado em abril deste ano, na
comunidade de Boi Torto (PE), já está dando bons resultados.
Na comunidade de Boi Torto, no município de Bezerros (PE), 10 famílias estão envolvidas em atividade
na horta orgânica. Estão sendo produzidas mais de 12 variedades de hortaliças que vêm sendo
comercializadas nas comunidades vizinhas, na sede do município (Bezerros) e no município de Riacho das
Almas (PE).
A iniciativa se deu na comunidade, incentivada pela capacitação feita por técnico do SERTA Serviço de
Tecnologia Alternativa, em cultivo de hortaliças orgânicas.
A comunidade está satisfeita com os resultados, embora ainda esteja tendo algumas dificuldades no
transporte dos produtos para venda.

Reunião do Projeto Universidades Cidadãs

Aconteceu

Aconteceu em Recife, de 25 a 27 de Setembro, uma reunião entre professores do projeto
Universidades Cidadãs e a equipe do COEP. A abertura foi realizada na Universidade Federal Rural de
Pernambuco, onde estiveram presentes os representantes da universidade, o vice-reitor professor
Reginaldo Barros e o diretor do Departamento de Educação, professor Paulo de Jesus. O evento contou
também com a presença do diretor administrativo da CHESF, João Bosco de Almeida, e o Assessor de
Mobilização Social da Presidência da República, André Spitz.
Durante a reunião, foram avaliadas as atividades que vêm sendo executadas pelas equipes das
universidades e discutidas algumas alternativas para continuidade das capacitações nas comunidades.

Treinamento dos agentes de desenvolvimento comunitário
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Pavimentação melhora o
acesso da comunidade de
Pereiros (PB) até a Rodovia
Estadual PB400.
Terminou em outubro a pavimentação da
nova estrada da comunidade do Sítio de
Pereiros, no município de Bonito de Santa Fé
(PB), até a estrada PB400. A estrada irá facilitar
o acesso da comunidade à sede do município e
a outros municípios vizinhos e também até o
novo açude construído.

Foi realizado em Recife, de 27 a 29 de setembro, um
treinamento dos agentes de desenvolvimento comunitário que atuam
nas Comunidades COEP semi-árido. O treinamento teve objetivo de
traçar um Plano de Trabalho e uma Agenda de Atividades para os
agentes, para cumprimento das metas previstas até dezembro deste
ano, nos projetos que o COEP está executando.

A comunidade de Tanques (RN) recebe seus primeiros lotes de
animais para participar das ações do projeto PPDCI executado pelo
COEP nas comunidades rurais semi-árido.
No dia 04 de outubro, a comunidade de Tanques, em Santo Antonio (RN), aguardava
os animais que estavam sendo trazidos como repasse da comunidade do Assentamento
José Rodrigues Sobrinho, de Nova Cruz (RN),. O engenheiro agrônomo José Mendes,
coordenador técnico, fez uma apresentação sobre o projeto dos ovinos e caprinos para a
comunidade. Os beneficiários já estavam selecionados e a entrega dos animais virou um
grande evento, despertando um grande interesse em todos os presentes.

Desenvolvimento Comunitário

será realizado
Irá acontecer este mês um curso de caprinovinocultura
que irá beneficiar a Comunidade de Barreiros, em
Cajazeiras (PB)
Será realizado no próximo dia 31 do mês corrente, um curso básico de
caprinovinocultura na comunidade de Barreiros, em Cajazeiras (PB).
O curso será ministrado pela equipe de campo do COEP, os engenheiros agrônomos José
Mendes de Araújo e José Aderaldo Trajano dos Santos e o agente de desenvolvimento
comunitário do Pólo de São José de Piranhas (PB) Francisco Weggles de Araújo.
No curso os agricultores receberão informações sobre manejo dos animais.
Este curso irá beneficiar a comunidade, que já desenvolve com sucesso a atividade criadora
de ovinos e caprinos.
O endereço: www.comunidadescoep.org.br

Será iniciada no final deste mês, a
construção de uma cisterna comunitária na
comunidade de Lagoa de Dentro, no
município de São José de Piranhas (PB).
Construída através de mutirão dos
comunitários, ficará localizada no terreno da
mini-usina de algodão.
A cisterna, com capacidade de 21000 litros,
é uma ação prevista no Projeto Pólos de
Desenvolvimento Comunitário Integrado,
executado pelo COEP.

talentos
A arte do labirinto feita por grupos de mulheres da
comunidade do Assentamento Margarida Maria Alves, em
Juarez Távora (PB)
Na comunidade do Assentamento
Margarida Maria Alves muitas mulheres
se dedicam à confecção do bordado
chamado “labirinto”. É um trabalho feito
em equipe e em etapas, no qual cada
participante tem a sua especialidade:
! Puxar os fios
! Fazer o enchimento (o desenho)
! Torcer (amarrar os encontros de fios)
! Perfilar (dar acabamento aos desenhos)

Além da beleza do bordado, é um
trabalho bonito pela maneira coletiva
como é feito. A integração do grupo é
essencial para um bom resultado.
Da mesma maneira como é produzido
o trabalho, agora está se buscando a
organização destes grupos de
mulheres para melhor comercialização
destes produtos, a fim de se conseguir
o justo preço.
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Está no ar o site das Comunidades COEP

Mutirão para construção
de cisterna comunitária
na comunidade de Lagoa
de Dentro (PB)

Dica para as comunidades
“Silo”

Sr. Carlos Roberto, da comunidade de
Pedra de Santo Antonio, em Alagoa
Grande (PB), instalou em sua
propriedade o silo para
armazenamento de alimento para
seus animais.

O uso do NIM e seus benefícios

É chamado “silo” um local preparado para
armazenar forragens para alimentar animais. No
silo, as forragens são colocadas após um
processo de corte, depois são compactadas e
protegidas com um material plástico que faz a
vedação para que aconteça a fermentação.
Quando bem feita, o valor nutritivo da silagem é
semelhante ao da forragem verde, conservando
a qualidade original.
No semi-árido é uma boa alternativa, pois
substitui o pasto na época de seca.
Esta técnica de armazenamento está trazendo
bons resultados para o Sr. Carlos, garantindo 3
meses de alimentação de boa qualidade para
seus animais.
A iniciativa é uma experiência que pode ser
reproduzida em outras propriedades.

O NIM é uma planta que se adapta bem às
condições climáticas do semi-árido do Nordeste
e suas folhas e sementes podem ser usadas
como um repelente natural contra pragas e para
prevenção de doenças de plantas e animais.
Preparação caseira de defensivos
Os defensivos à base de NIM podem ser obtidos
tanto das folhas quanto das sementes e são de
fácil preparo.
Uso da folha: As folhas devem ser secas à
sombra e depois trituradas em uma máquina
forrageira, para a obtenção do pó. Este pó é
colocado de molho de um dia para o outro,
depois coado em um pano, resulta em uma
calda que pode ser aplicada contra pragas de
plantas e animais.
Uso das sementes: As sementes devem ser
pisadas em um pilão para retirada de casca. Em
seguida, deve-se acrescentar um pouco d'água
e continuar pisando até obter uma pasta.
Continuando-se a pisar começa a escorrer um
azeite. É esse azeite que, misturado com água,
é usado no controle de pragas de plantas e
animais.
Fonte: ESPLAR Centro de Pesquisa e
Assessoria - www.esplar.org.br

Registros
fotográficos
Esta seção será destinada a divulgar
os registros fotográficos feitos nas
comunidades.
Nesta edição, divulgaremos fotos feitas nas

O campo de algodão no
Assentamento Margarida
Mª Alves
Grupo Sons do Curimataú, do Assentamento

comunidades COEP dos pólos da Paraíba e

José Rodrigues Sobrinho / Nova Cruz-RN

do Rio Grande do Norte, visitadas no mês de
outubro por Ana Diniz, integrante da equipe

As crianças de Uruçu Gurinhém (PB)

responsável pelos projetos de
desenvolvimento comunitário nas
comunidades COEP rurais semi-árido.
Embora castigado pela seca, o semi-árido
mostra sua beleza natural, seu talento, sua
vocação, seus caprichos e sua hospitalidade
em nos receber com a gostosa fava feita no
fogão a lenha.

Capricho nas panelas de D. Maria

Pedra de Santo Antonio - Alagoa Grande(PB)

As flores da palma
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