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A Comunidade de Cacimbas apresentará 
“Quadrilha dançante” na cidade de 
Anisio de Abreu-PI.

Agenda
22 de Agosto

Destaque
“Programa Trilhas Potiguares”
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Esta seção será destinada a divulgar os 
registros fotográficos feitos nas 
comunidades.
Nesta edição divulgaremos fotos feitas pelo 
Agente  de Desenvolvimento Comunitário 
Carlos Henrique Neri, responsável pelo 
acompanhamento das comunidades do 
Pólo de Anísio de Abreu (PI).

Esta seção estará disponível para 
registro feito por integrantes das 
comunidades, que tenham interesse em 
divulgar.

Aguardamos a contribuição das 
comunidades para ocupar este espaço.

Foi realizado de 11 a 15 de Julho, no Pólo de 
Nova Cruz, o “Programa Trilhas Potiguares”. 

O Programa de extensão da UFRN, atendeu as 
comunidades do Pólo de atuação do COEP no Rio 
Grande do Norte: Tanques (município de Santo 
Antônio), Jacumirim (Serrinha) e Assentamento 
José Rodrigues Sobrinho (Nova Cruz). O Prof. 
Deusimar Freire Brasil atua há dois anos neste 
programa e, em razão de estar coordenando a 
equipe do Projeto Universidades Cidadãs – RN, 
articulou sua realização para atendimento das 
demandas levantadas nas comunidades do Pólo 
de Comunidades  COEP  de Nova Cruz.
Foram realizadas diversas atividades: 

minicursos, oficinas, workshop, palestras e salas 
de conversa, abordando variados temas: 
produção animal, tecelagem, inclusão digital, 
fotografia, saúde, moda, teatro, dança, políticas 
públicas, contação de histórias, formação de 
lideranças, etc.
O evento contou com a participação de 
aproximadamente 200 pessoas diariamente, 
moradores das comunidades onde o COEP atua, 
além de comunitários de outras comunidades do 
entorno.
Além da UFRN e do COEP, o evento teve também 
a parceria de diversas prefeituras.

Aconteceu no Pólo de Nova Cruz o “Programa 
Trilhas Potiguares”, evento resultante da 
parceria UFRN, COEP e Prefeituras Municipais            
do Rio Grande do Norte.



Pavimentação chega ao 
Assentamento Margarida 
Maria Alves

aconteceu

Está sendo feita pela Prefeitura 
Municipal de Juarez Távora, obra de 
pavimentação no Assentamento Margarida 
Maria Alves. A pavimentação já foi feita em 
50% da área prevista e sua conclusão irá 
trazer grande melhoria na área coletiva da 
comunidade.

Parceria com a ASA – 
Articulação no semi-árido 
brasileiro e a construção 
de cisternas 

Foram concluídas no mês de maio, na 
Comunidade de Lagoa de Dentro, em São 
José de Piranhas (PB), nove cisternas. Em 
Abril já haviam sido construídas 03 
cisternas e reformadas outras 07 na 
comunidade de Boi Torto, em Bezerros 
(PE). Também foram beneficiadas 15 
famílias na Comunidade de Pedra Branca, 
em Cumaru (PE), 20 famílias na 
Comunidade de Espinheiros, em Aurora 
(CE) e 45 famílias na Comunidade de 
Furnas, em Surubim (PE).

Esta ação, que está beneficiando 
muitas comunidades, faz parte do Programa 
de Formação e Mobilização Social para 
Convivência com o Semi-Árido (P1MC). A 
partir da mobilização e capacitação de 
famílias é garantida uma convivência 
adequada e digna com a seca na região do 
semi-árido.

 

“Essa cisterna foi uma maior riqueza 
que consegui no ano de 2006”
Sr. Vando - comunitário de Lagoa de Dentro

Depoimento:Depoimento:

Novos microcomputadores 
estão sendo instalados na 
Comunidade de Cacimbas

O Telecentro de Cacimbas, em Anísio de 
Abreu, recebeu 5 microcomputadores para uso 
da comunidade. Os computadores foram com- 
prados com recursos do Projeto apoiado pela 
Eletrobrás, parceira do COEP no projeto de 
desenvolvimento comunitário que está sendo 
implementado no pólo de Anísio de Abreu (PI). 

Capacitação em apicultura na comunidade de Quixó 
em São Raimundo Nonato (PI)

Foi realizada na segunda quinzena do mês de maio, pela 
equipe da Universidade Federal do Piauí, uma atividade de 
capacitação para agricultores iniciantes em apicultura, já como 
decorrência de um levantamento de demandas procedido pelo 
Projeto Universidades Cidadãs.

Cultivo orgânico na 
comunidade de Boi Torto

Estão sendo preparadas na 
comunidade de Boi Torto, em Bezerros 
(PE), mudas de Leucena. As mudas estão 
sendo preparadas com composto orgânico 
e farão parte de um banco de ração 
forrageira para caprinos

Em abril a comunidade de Boi Torto 
recebeu capacitação por técnico do SERTA 
– Serviço de Tecnologia Alternativa, em 
cultivo de hortaliças orgânicas. 10  famílias 
foram beneficiadas pelo curso e estão 
preparando hortas, utilizando um kit de 
irrigação distribuído pelo IPA- Instituto de 
Pesquisa Agropecuária.

A capacitação está chegando em boa hora, 
pois no mês de abril iniciou-se na cidade de 
Bezerros uma feira de produtos orgânicos, 
que irá garantir a comercialização dos 
produtos cultivados na comunidade.

Mobilização nas 
Comunidades do Pólo de 
Anísio de Abreu (PI) 
consegue benfeitorias em 
prol de sua população

A Comunidade Cacimbas, em Anísio 
de Abreu (PI), adquiriu através de bingos 
beneficentes, recursos suficientes para 
construção de uma Igreja para a 
comunidade. A obra será feita em regime de 
mutirão em terreno doado por um 
comunitário. 

Em São Brás do Piauí, a Comunidade de 
Solidão está sendo beneficiada com rede de 
energia elétrica. Parte dos moradores já 
receberam materiais para  instalação interna 
em suas casas, sendo que a rede externa já 
está sendo instalada, e irá beneficiar 
inicialmente cerca de 60 famílias, com 
perspectiva de ser ampliada para mais 
famílias.

O VoIP chega à comunidade de Boi Torto
A Comunidade de Boi Torto, em Bezerros (PE), foi beneficiada com a instalação do VoIP - Voz 
sobre IP , disponibilizado pelo GESAC. O programa instalado no tele centro da comunidade, 
disponibiliza 10.000 minutos de ligação telefônica mensalmente, ampliando os meios de 
comunicação da comunidade. 

Comunidades COEP
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será realizado
Capacitações na área 
têxtil nas Comunidades 
COEP rurais de 
Pernambuco

Serão realizadas nas Comunidades 
COEP rurais de Pernambuco, capacitações 
na área têxtil, para grupos de mulheres. As 
capacitações atenderão a demanda das 
comunidades, que próximas a um Pólo 
Têxtil vêem na atividade uma perspectiva 
de geração de renda. Os cursos foram 
viabilizados com a mobilização de alunos 
da UFRPE, através da equipe do Projeto 
Universidades Cidadãs da UFRPE.

Ações estão sendo 
realizadas no 
Assentamento José 
Rodrigues Sobrinho, em 
Nova Cruz (RN), como 
resultado da mobilização 
da comunidade e a 
parceria da UFRN

Capacitações no Pólo de 
Juarez Távora

Será realizado nas comunidades do 
Assentamento Margarida Maria Alves, em 
Juarez Távora e Pedra de Santo Antonio, 
em Alagoa Grande, um curso: “Manejo 
agropecuário e Informática”, para jovens. O 
curso, articulado pela equipe da UFCG, do 
Projeto Universidades Cidadãs será 
oferecido pelo PEASA – Programa de 
Estudos e Ações para o Semi-Árido da 
UFCG, em parceria com a DATASHOP – 
empresa de informática do município de 
Campina Grande (PB)

Também será oferecido a todas as 
comunidades do Pólo de Juarez Távora, o 
curso de “Fabricação caseira de produtos 
de limpeza”. O curso será dado por 
professor responsável pelo laboratório de 
química do Colégio Lurdinas, que 
patrocinará as despesas do curso, por 
articulação do PEASA.

talentos
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Será construído um abrigo para aves, 
como contrapartida da comunidade, de uma 
capacitação realizada pela UFRN sobre 
avicultura caipira, onde já foram recebidas 
400 aves para dar início à atividade.

Também como resultado desta parceria 
foram realizadas capacitações e serão 
instalados 3 tanques-rede em açude na 
comunidade. O açude já recebeu 1.200 
peixes, viabilizados pelo Fundo de apoio à 
extensão, da UFRN.

Esta seção será destinada a divulgar 

os “talentos das comunidades”, 

valorizando não só os talentos na 

área artística cultural, como 

também a criatividade e os talentos 

nas áreas de produção dos 

agricultores familiares espalhados 

pelas comunidades rurais COEP.

Trabalhos artesanais feitos pela 

Comunidade de Barreiros, do 

município de Cajazeiras (PB).

Além de atividades agropecuárias a 

comunidade se destaca com seu 

artesanato: artesanato em couro, 

confecção de chapéus de palha, crochê, 

bordado e pintura em tecido.

Entrou no ar no dia 18 deste mês de Agosto o 
site das Comunidades COEP. Através do site você 
pode conhecer as comunidades que fazem parte do 
Programa Comunidades COEP, as ações que estão 
sendo implementadas nas comunidades e ainda 
acessar relatórios sobre panorama das comunidades, 
andamento das ações e pesquisas. 
Conheça o site e nos dê sua opinião.

Está no ar o site das Comunidades COEP

O endereço: www.comunidadescoep.org.br

Está no ar o site das Comunidades COEP
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