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Novidades
Este informativo, que está em sua quarta edição, está sendo reformulado e passará a ser editado mensalmente.
A partir de agosto novo Informativo será editado, a fim de atender ao público interno e externo, de acordo com
sua nova proposta de divulgar fatos que acontecem nas comunidades COEP não só internamente mas também
aos nossos parceiros e outros atores sociais que atuam nas comunidades.

Aconteceu...
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
Nas fotos, a sequência no preparo das mudas:
preparo do composto orgânico, canteiro no viveiro,
plantio das sementes e rega.
Fotos: Vandeilson

Será realizado...
Aulas de informática na comunidade de Pilões
Será iniciada na comunidade de Pilões, em Cumaru (PE), um curso de informática patrocinado pela própria
comunidade.
As matrículas já estão sendo feitas.
Na foto ao lado, o próprio professor está fazendo as matrículas.
Foto: Vandeilson

Capacitações nas comunidades do Pólo de Juarez Távora
Está previsto para o mês de Julho, capacitações em Manejo Agropecuário x Informática p/ jovens das comunidades: Margarida Maria
Alves, em Juarez Távora (PB) e Uruçu, em Gurinhém (PB); Fabricação de Bijouterias x Organização do Trabalho Coletivo para
mulheres das comunidades: Pedra de Sto Antonio, em Alagoa Grande (PB). As capacitações serão realizadas por equipe da
Universidade Federal de Campina Grande (PB) - UFCG, como ações do Projeto Universidades Cidadãs, em parceria com o COEP.

Capacitações nas comunidades dos Pólos de Barro (CE) e de São José de Piranhas (PB)
Serão realizadas no mês de julho, oficinas sobre Associativismo e Cidadania, nas comunidades: Engenho Velho, em Barro e
Espinheiro, em Aurora, ambas no Ceará e comunidades: Lagoa de Dentro, em São José de Piranhas, Barreiros, em Cajazeiras e
Pereiros, em Bonito de Santa Fé, todas localizadas na Paraíba. As capacitações serão realizadas por equipe da Universidade Regional
do Cariri - URCA.

Capacitações para as comunidades do Pólo de Nova Cruz (RN)
Será realizado de 11 a 15 de julho, no campus da UFRN de Nova Cruz (RN), o Programa Trilhas Potiguares, onde serão desenvolvidas
diversas atividades de capacitação, atendendo as demandas levantadas nas comunidades. As atividades serão realizadas por equipe de
professores e alunos da UFRN, com a colaboração do agente de desenvolvimento comunitário Edmilson Gomes, da equipe do COEP.
Diversas prefeituras estão colaborando na realização do evento, que terá a participação de moradores das comunidades COEP, estando

Diversas prefeituras estão colaborando na realização do evento, que terá a participação de moradores das comunidades COEP, estando
também aberta à participação de outras comunidades indicadas pelas prefeituras.

Várias ações estão sendo realizadas no Assentamento José Rodrigues Sobrinho, em Nova Cruz (RN), como
resultado da mobilização da comunidade.
Está quase concluída a Casa de Farinha, construída com recurso do Programa de Desenvolvimento Solidário. Este programa,
desenvolvido pelo Governo do Estado, tem como objetivo reduzir a pobreza no meio rural, ajudando no fortalecimento do processo de
organização e desenvolvimento das comunidades rurais.
Foi assinado um convênio com o Governo do Estado para construção de um viveiro de mudas com horta comunitária para jovens da
comunidade. O convênio faz parte de uma ação da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca - SAPE.
Outras ações estão sendo viabilizadas através da parceira do COEP com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e a
própria comunidade. 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 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.

Talentos...
O grande talento que iremos divulgar é de Marcelo Valle. Jornalista, é fotógrafo talentoso . Tem sido responsável por registros
importantes de nossos eventos, como por exemplo 1o. Fórum de Capacitação das Comunidades Coep do Semi-árido e Reunião do
Conselho Deliberativo do COEP Nacional

No Fórum, em Moreno, foi responsável pela filmagem
e cobertura fotográfica do evento

Pessoa sensível, durante o evento se preocupou
com a divulgação de novos talentos presentes.

Registros Fotográficos
Nesta edição divulgaremos fotos do Agente Comunitário Vandeilson Pedro, responsável pelo acompanhamento das comunidades do
pólo de Bezerros, em Pernambuco. Nas fotos estão registrados alguns momentos de sua atuação nas comunidades.

O Agente Vandeilson em visita às
comunidades

Cuidando dos animais

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

Pesquisa para compra de matrizes

