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O Coep– Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida - através da articulação e mobilização de diversas parcerias está
implementando o Programa “Comunidades COEP”, em comunidades rurais e urbanas. Dentro deste Programa o Coep vem
executando projetos com agricultores familiares no semi-árido do Nordeste, atingindo seis estados: Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.
Nesta edição estaremos falando um pouco sobre estes projetos.
Este informativo tem como objetivo divulgar as ações executadas nas comunidades do semi-árido, bem como divulgar outras
notícias de interesse para o leitor desta publicação. Este nosso informativo está em fase de construção. Pretendemos melhorá-lo a
cada edição. Contamos com sua opinião e sugestões.

Projeto Universidades Cidadãs
O Projeto Universidades Cidadãs tem como objetivo valorizar a
participação das universidades públicas na implantação de projetos de
desenvolvimento comunitário, no sentido de se promover ações de
cidadania e melhoria da qualidade de vida de populações de baixa renda,
através da criação de oportunidades de geração de renda pela própria
comunidade.
São seis universidades públicas participando do projeto. Professores estão
atuando nas comunidades Coep do semi-árido, realizando diagnóstico de
demandas e potencialidades e ministrando capacitações nos mais diversos
temas.

Projeto Pólos de Desenvolvimento Comunitário Integrado
São oito as comunidades beneficiadas pelo projeto, que tem como objetivo o desenvolvimento sócioeconômico de comunidades rurais, onde são implementadas tecnologias e incentivadas iniciativas nas áreas de
organização comunitária, com a realização de encontros, reuniões e capacitações; segurança alimentar, com a
implantação de sistema de criação de pequenos animais; acesso à água, com a construção de cisternas,
bioenergia, com a construção de viveiros de mudas florestais; educação e inclusão digital, com as atividades
nos telecentros comunitários de informática..

Projeto Pólos de Produção de Algodão no Nordeste
Objetiva a geração de renda e a organização comunitária para famílias de comunidades rurais do semi-árido do
Nordeste. Tem como meta a criação de cinco pólos regionais de produção de algodão, por meio da
transferência de tecnologia de cultivo, instalação de maquinário e beneficiamento do produto. A adoção de
sementes de boa qualidade, de técnicas de manejo de solo e de cultivo mais adequadas à realidade do semiárido, somada ao beneficiamento do produto, que após passar por descaroçadeira e prensa é comercializado
em fardos de aproximadamente 100 kg, agrega bastante valor ao algodão, aumentando a renda dos
agricultores. Atualmente são 21 comunidades envolvidas pelo projeto.

Projeto Mamona: Energia e Cidadania
Objetiva a geração de renda e organização comunitária para famílias de comunidades rurais do semi-árido do
Piauí. Tem como meta a criação de um pólo produtor de mamona, por meio da transferência de tecnologia de
cultivo, instalação de maquinário e beneficiamento do produto possibilitando, assim, o aumento da renda. É
prevista, para a agregação de valor à mamona, a instalação de maquinário para extração do óleo bruto e está
sendo estudada a viabilidade de realizar o processo de transesterificação (transformação do óleo bruto em
biodiesel) na comunidade núcleo do pólo.
No momento, quatro comunidades são integrantes do Pólo

Inclusão Digital
Um convênio com o Ministério das Comunicações viabilizou a instalação de nove Telecentros Comunitários
de Informática nas comunidades envolvidas em projetos do COEP. Tal fato, possibilita a inclusão digital em
comunidades carentes e contribui efetivamente para o acesso a portais do governo para a inclusão social.
É prevista a instalação de telecentros nas comunidades que são recém ingressas nos projetos, por meio da
assinatura de novos convênios.

Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério das Comunicações
Em Fevereiro de 2006 foi assinado um Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério das Comunicações e o

Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério das Comunicações
Em Fevereiro de 2006 foi assinado um Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério das Comunicações e o
Instituto de Desenvolvimento Comunitário e Participação Social, representando o Coep, com o objetivo de
fortalecimento e ampliação das ações de inclusão digital executadas conjuntamente.
A partir desta parceria serão instalados até 100 pontos de presença, em comunidades onde o Coep atua ou irá atuar,
viabilizando a conexão com a Internet.

Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério da Ciência e Tecnologia
Em Fevereiro de 2006 foi assinado um Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Instituto de
Desenvolvimento Comunitário e Participação Social, representando o Coep, com o objetivo de implantar mecanismos para inclusão
tecnológica e social em comunidades de baixa renda, urbanas e rurais, em todo território nacional.
Com esta parceria será criado um modelo de atuação que se torne referência para replicação massiva em outras localidades, através de
desenvolvimento de material didático para capacitação presencial e à distância e de infra-estrutura técnica, utilizando metodologias
obtidas a partir das parcerias já estabelecidas.

Notícias sobre o Projeto Universidades Cidadãs
Capacitação em apicultura na comunidade de Quixó em São Raimundo Nonato (PI)
Será 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.
Segundo o Prof. Francisco Carlos Gândara, a determinante para o encaminhamento dessa atividade repousa sobre três aspectos
relevantes:
. A comunidade recebeu no ano de 2005 do Programa de Combate á Pobreza Rural – PCPR, após 5 anos de espera, um projeto de
apicultura (casa de mel equipamento etc). Com esta capacitação se espera contribuir para otimização do uso desses recursos
disponibilizados;
. Com o atraso do período chuvoso, ocorre na região uma abundância de pastagem apícola, anunciando boa oportunidade de
aproveitamento através de uma ação estratégica;
. Dado essa condição de “nova”, dentro do Projeto Mamona, e considerando a diversidade de fontes de renda que bem caracteriza a
agricultura familiar camponesa, a possibilidade de sucesso econômico nessa ação proporcionaria um ganho, não apenas material, mas
“organizativo” e de animação.
Oficina de socialização em Água Branca (AL)
Aconteceu no mês de abril em Água Branca, uma oficina realizada pela equipe da Universidade Federal de Sergipe, com os comitês
mobilizadores das comunidades de Cacimba Cercada, Campinhos e Quixabeira, que integram o pólo produtivo de Alagoas. As
dinâmicas tiveram o objetivo de conscientização do papel de cada um diante de situações de interesses coletivos.

Capacitações para as comunidades do pólo de Juarez Távora
Estão sendo articuladas pela equipe da Universidade Federal de Campina Grande , parcerias com a universidade, para fins de
capacitações através do PEASA – Programa de Estudos e Ações para o Semi-árido e UNICAMPO – Projeto Universidades
Camponesas, que podem beneficiar as comunidades do Assentamento Margarida Maria Alves, Pedra de Santo Antonio e Uruçú, na
Paraíba.

Proposta para criação de Escola de música em Nova Cruz
Incentivados por professores da equipe da Universidade Federal de Natal, os alunos de música do
Pólo de Nova Cruz (RN), beneficiados por capacitações realizadas pela equipe da universidade,
estão elaborando uma proposta para viabilizar patrocínio para criação de uma Escola de Música.

Notícias sobre as Comunidades Coep do semi-árido
Mudas de espécies nativas para as comunidades de Pedra de Santo Antonio e Assentamento Margarida Maria Alves
No final de Abril foram entregues 1715 mudas na Comunidade do assentamento de Margarida Maria Alves, em Juarez Távora (PB) e
1300 mudas na Comunidade de Pedra de Santo Antonio, em Alagoa Grande (PB). As mudas de plantas silvestres e frutíferas nativas da
região foram provenientes do Centro de Ciências Agrárias da UFPB de Areia, que viabiliza a doação de mudas com o objetivo de
reflorestar pequenas áreas nos assentamentos e pequenas propriedades rurais, com intuito de trazer melhoria na qualidade de vida das
comunidades.
Curso de informática na comunidade de Boi Torto, em Bezerros (PE)
Iniciou-se na 6ª. Feira dia 28 de Abril, o curso de informática na comunidade de Boi Torto, patrocinado pela Prefeitura municipal de
Bezerros. Estão sendo capacitadas 20 pessoas da comunidade de Pilões e 20 alunos de uma escola municipal de Bezerros. O curso se
realizará às sextas-feiras e sábados durante três meses.
Mutirão em Cacimbas (PI) para construção de uma Igreja na comunidade
Foi realizado em Cacimbas, em 29 de Abril, um evento para arrecadação de recursos para construção de uma igreja na comunidade. A
obra será iniciada nas próximas semanas através de mutirão. A oportunidade serviu também para integrar o pessoal das comunidade de
Solidão, que convidada à participar no evento pode conhecer o telecentro que já funciona em Cacimbas.
Errata
Na edição número 1 do Informativo das comunidades, publicamos uma notícia com o título “Notícias do Pólo de Mamona de Anísio de
Abreu (PI)”, onde divulgamos a criação da Cooperativa dos Produtores de Mamona da Região da Serra da Capivara. Esclarecemos que
a criação da cooperativa vem atender a expectativa de um financiamento pelo BNDES e Fundação Banco do Brasil. A máquina
esmagadora não foi ainda instalada, como indevidamente noticiado.

Sugestões podem ser enviadas para o e-mail: ana@coepbrasil.org.br

Se não desejar receber este informativo comunique através do e-mail : ana@coepbrasil.org.br

