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Entrega de mudas nas comunidades do agreste da  Paraíba 

    

 

 

 

 

Cultivo de hortaliças orgânicas na comunidade de Boi Torto, em Bezerros 

Iniciou-se o plantio da horta orgânica nas comunidades de Boi Torto, em Bezerros (PE). O cultivo de hortaliças orgânicas será feito de 
acordo com orientações adquiridas no curso que foi realizado pelo SERTA – Serviço De Tecnologia Alternativa, na comunidade. 

Visita da comunidade de Uruçu ao Assentamento Margarida Maria Alves 

A comunidade de Uruçu, do município de Gurinhém (PB), nova integrante das comunidades COEP, esteve em visita à comunidade do 
Assentamento Margarida Maria Alves, em Juarez Távora (PB). Os visitantes ficaram entusiasmados com a mini-usina e com o tele 
centro, onde puderam acessar a Internet.

DESTAQUE 

Apresentação dos projetos de desenvolvimento comunitário executados pelo COEP, em evento 
na sede da Embrapa, em Brasília 
Em Abril foi realizado na sede da Embrapa, em Brasília, o evento: “Ciência para a vida”. Estiveram presentes José Mendes de Araújo, 
Engenheiro Agrônomo da Embrapa Algodão, Coordenador Operacional do Projeto Algodão, Tecnologia e Cidadania e Francisco Brito 
de Melo, Engenheiro Agrônomo da Embrapa Meio-Norte, Coordenador Operacional do Projeto Mamona: Energia e Cidadania. Na 
ocasião foram ministradas palestras sobres os projetos executados pelo COEP, onde foram relatadas as experiências com agricultores 
familiares no semi-árido Nordestino. 

Aconteceu... 

Foram entregues 5.000 mudas ornamentais e frutíferas para os agricultores 
das comunidades COEP: Assentamento Margarida Maria Alves, Uruçu e 
Pedra de Santo Antonio, localizadas nos municípios de Juarez Távora, 
Gurinhém e Alagoa Grande, respectivamente. As mudas foram doadas pelo 
Centro de Ciências Agrárias da UFPB, resultante de uma articulação do 
COEP.  

COEP e Embrapa assinam Convênio de Cooperação Técnica 
O COEP Nacional e a Embrapa Informação Tecnológica (Brasília-DF) assinaram, no dia 26 de abril, Convênio de Cooperação 
Técnica que prevê cessão de 15 vídeos do acervo da Embrapa Informação Tecnológica para a videoteca da COEP TeVê 
(www.coepbrasil.org.br/coepteve). Os vídeos serão utilizados como instrumento de informação, educação técnica e de promoção da 
cidadania.  

Reunião da Coordenação Operacional do Projeto Algodão com o COEP Nacional 

Esteve em reunião com a equipe do COEP Nacional,  no Rio de janeiro, o Eng. Agrônomo José Mendes de Araújo, Coordenador  
Operacional do Projeto Algodão.  Entre os assuntos abordados está a reestruturação dos processos operacionais dos projetos. 

Treinamento de Agente Comunitário no COEP Nacional 

Vindo de São Raimundo Nonato (PI), o agente de desenvolvimento comunitário do pólo de mamona de Anísio de Abreu (PI), Carlos 
Henrique Neri, esteve no Rio de Janeiro para um treinamento com a equipe do COEP Nacional.  



 

Capacitação nas comunidades de Pernambuco 
Será iniciada a capacitação para grupos de mulheres em comunidades de Pernambuco., pela equipe da UFRPE do Projeto 
Universidades Cidadãs. As capacitações serão realizadas por alunos do curso de economia doméstica da URPE, atendendo as 
demandas levantadas nas comunidades: bordado, corte e costura  e customização. 

Assentamento Margarida Maria Alves, em Juarez Távora (PB). Os visitantes ficaram entusiasmados com a mini-usina e com o tele 
centro, onde puderam acessar a Internet. 

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. Agora, para falar para a comunidade basta ligar para o número: 1938095757 . 

Visita aos campos de algodão em Uruçu 

 Na comunidade de Uruçu, em Gurinhéim (PB), foram visitadas pelos Engenheiros Agrônomos: José 
Aderaldo Trajano e Cícero P. Cordão Terceiro Neto, Supervisores de Campo dos projetos e o agente de 
desenvolvimento comunitário Francisco Cardoso, as áreas plantadas com algodão. 

“Ficamos satisfeitos em ver as plantas com um bom desenvolvimento e os agricultores ansiosos pela 
safra.” (Aderaldo) 

Na oportunidade, acompanhados pelo Presidente da Associação Comunitária, o Sr. José de Joca, 
agricultor e produtor de algodão, foi explicado aos produtores as ações do COEP em referência aos 
projetos no semi-árido nordestino, bem como a importância do beneficiamento da cultura a ser colhida. 

Será realizado... 

Talentos... 

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, do 
semi-árido. 

O primeiro talento escolhido para esta edição do informativo é o agricultor da comunidade de Pedra Branca, que fica em Cumaru (PE). 
Mais conhecido como “Sangue Azul”, o Sr José Belo, é músico. Compositor de diversas canções, esteve presente no Io. Fórum de 
Capacitação das Comunidades Coep do Semi-árido, onde apresentou seu talento artístico, sendo uma das atrações culturais do evento. 

Registros Fotográficos 



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  

Registros Fotográficos 

Esta seção será destinada a divulgar os registros fotográficos feitos pela equipe do COEP e equipe de professores do projeto 
Universidades Cidadãs. 

Nesta edição divulgaremos fotos feitas pelo Agente Comunitário Francisco Weggles de Lima. Mais conhecido como Weggles, é 
responsável pelo acompanhamento das comunidades do pólo de São José de Piranhas (PA). 

Ajudando no parto de um caprino A produção de placas para construção 
de cisterna 

No trato dos animais 


