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3º FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE ANGICO E 
REGIÃO LOTA PRAÇA DE ANGICO DOS DIAS

A 3ª Feira de Exposição da Rede Social de
Angico aconteceu no dia 23 de setembro, na praça
São José, em Angico dos Dias. Com o objetivo de
fortalecer os grupos socioprodutivos e culturais,
foram apresentados durante o evento os sabores
e saberes locais da região.

Participaram: Doce como o sertão, Flor do
Sertão, Horta Esperança, Diversão Não Tem Idade,
Incentivo à Leitura, Resgate Cultural, Artesanato
do Paulão, Grupo de Capoeira da Comunidade
Peixe, Bahia e Grupo de Capoeira e Caratê de
Caracol.

As apresentações musicais ficaram por conta
da “Banda Eclética” e do cantor violeiro Adailton
Filho. Não se pode estimar a quantidade de
pessoas que vieram prestigiar o acontecimento,
mas o que se pode constatar é que teve um
público muito grande, atendendo às expectativas
da Rede Social.

“Um acontecimento como esse não ajuda só os
grupos da Rede, mas colabora com toda a
economia do lugar” - Falou o professor Gildemar
Pereira, ao ser entrevistado por Carvalho Filho,
locutor da Programa Cultivar.

A Rede Social agradece as parcerias da
Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes,
Instituto Lina Galvani, Polícia Militar de Campo
Alegre de Lourdes, Botinha Empreendimentos e
Galvani/Yara.
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Seu Jonas, morador da comunidade, disse que achou muito 
importante quando chegou na Feira de Angico e Região e viu os 
policiais militares dando uma palestra, algo que ninguém da 
região de Angico já tinha visto. “Algumas pessoas ficaram muito 
felizes quando os policiais vieram falando sobre a segurança do 
Angico. A Feira todo ano tem reforma e esse ano foi muito 
melhor, a palestra foi muito importante para todos nós. E  teve 
muito mais espetáculos e apresentações”, disse Seu Jonas.                                                                    

Feira oferece palestra sobre segurança

Aconteceu, em São Paulo, a terceira edição do

Dialogando, 3ª edição: Governança para o

Desenvolvimento Territorial, no dia 11 de

setembro, promovido pelo Instituto Lina Galvani. O

evento contou com debates, oficinas e rodas de

conversas. Mais de 80 representantes de diversos

setores relacionados ao desenvolvimento

comunitário participaram, buscando ampliar

capacidades para comunidades liderarem a

transformação.

Dona Rosimira, integrante da Rede Social

Angico, Peixe e Região, foi uma das escolhidas

para participar desse evento representando nossa

comunidade. Segue o seu relato:

“No começo fiquei com uma ansiedade muito

grande, pois nunca andei de avião, mas não tive

medo. Foi uma experiência nova e muito boa.

Fomos bem recebidos no encontro, foi ótimo!

Todos contaram o que estava acontecendo em seus

lugares, os projetos que estão acontecendo nas

empresas que apoiam as comunidades. O tempo

foi curto, mas ainda deu pra visitar os parentes que

eu não via há muito tempo. E foi uma festa quando

todos os sobrinhos se juntaram pra me ver. Foi

muito proveitoso, aprendi muito com as outras

pessoas que participaram do encontro.”

Moradores de Angico viajam para participar do evento “Dialogando”

Todos já sabem que em nossa comunidade a falta de

chuva é frequente. Por isso, passaremos aqui algumas

dicas para economizar água:

- Cheque vazamentos em canos e não deixe torneiras
pingando, pois um gotejamento simples pode gastar
cerca de 45 litros de água por dia.

- Deixe pratos e talheres de molho antes de lavar.

- Reaproveite a água de sua máquina de lavar para lavar a
casa.

- Não tome banho demorado! Cinco minutos são
suficientes, pois uma ducha de 15 minutos consome 135
litros de água.

A seca no Sertão: saiba como economizar água Charge feita por Bhogles

- Tô cansado de tanto trabalhar!
- Não é você que tá carregando!
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LOCAL DATA

Campo Alegre de Lurdes 11 de fevereiro

Morro 02 de fevereiro

Angico dos Dias 19 de março

Lagoa Funda 01 de maio

Lagoa do Arroz 03 de maio

Peixe 13 de junho

Guaribas 13 de junho

Jurema do Virgilho 13 de junho

Santa Úrsula 21 de julho

Curimatá 15 de agosto

Caracol 13 de setembro

Lagoa do Mato 13 de dezembro

Feijão 25 de dezembro

Em outubro aconteceram as festas Nossa 
Senhora do Remédio e Nossa Senhora 
Aparecida, nas comunidades de Baixão Novo e 
Lagoa do Sal, através de festas e novenas que 
aconteceram nas igrejas e clubes locais. Essa é
uma tradição realizada em algumas 
comunidades. Fique atento às datas de outras 
comemorações de nossa região: 

Festejos da região contribuem 
para tradição

- 1kg de tapioca
- 6 ovos 
- Meio copo de óleo 
- 2 colheres margarina
- Meio quilo de açúcar
- 3 colheres de fermento 
- Meia xícara de água de laranja

Modo de preparo: 

Misture os ingredientes até ficar 
no ponto de enrola.  Depois 
coloque no forno e espere dourar. 

E pronto! É só saborear. 

Que tal comemorar fazendo um bolo 

delicioso? O bolo de garfo é um prato 

típico da comunidade que todos adoram 

e é muito fácil de fazer. Anote aí: 

E por falar em 

festa...

É verdade que o 
Instituto Lina Galvani 

deu tudo isso?

Foi sim! 
Sapatos, 
camisa, 

etc...

A viagem 
para Serra 
foi muito 
boa, né?

Foi ótima! 
Como dizem: 
diversão não 
tem idade!

Diversão não tem idade! 



Um concurso na Escola Ismerindo Francisco da Silva, com patrocínio da 

Galvani, vai premiar a melhor redação feita pelos alunos com uma 

viagem para a Serra das Confusões.  O tema é Meio Ambiente. 

“Queremos aprender mais sobre  a fauna e a flora, e também queremos 

conhecer a Serra das Confusões”, disse uma das alunas. Serão 

escolhidos 18 alunos para a viagem. 

“Meio ambiente é muito importante para nós, porque quem ama cuida,  

e não destrói. Ao invés de destruir, plante uma árvore”, pede a menina 

Maria Aparecida. “Quando a gente cuida de uma árvore ela pode até dar 

frutos para gente comer”, diz Maria Clara. 

Concurso de redação oferece viagem

Novo Mais Educação 

O QUE É?: Alfabetização, ampliação do letramento e 

melhoria do desempenho em língua portuguesa e 

matemática das crianças e adolescentes, do 1º ao 9º ano, 

por meio de acompanhamento pedagógico especifico.  

Em Angico, muitos aprovam a novidade. “Esse ano está 

sendo muito legal, estou aprendendo e me divertindo. Estou 

gostando das professoras e eu estou bastante animada com 

elas” Loane Dias Soares

Pais ou responsáveis nas reuniões 

escolares.

É na educação dos filhos que se revelam as virtudes 

dos pais. O maior sonho dos pais é que seus filhos se 

tornem pessoas realizadas capazes e bem-

sucedidas. Crianças que recebem incentivo da 

família se tornam alunos mais dedicados e 

conscientes!  

Então, senhores pais e responsáveis, participem 

mais das reuniões escolares de seus filhos.

O que é educação? (segundo as crianças!)

Ser educado é ser gentil com as pessoas, mesmo 

sendo criança, adulto ou adolescente. Respeitar pai 

e mãe. Não xingar, pedir licença para as pessoas, 

ajudar as pessoas quando elas precisarem, pedir 

desculpa quando fizer algo de errado. Pegar algo 

emprestado e devolver. Se não devolver, você não 

está sendo bem educado com seu colega.  E 

também nas ruas, dizer bom dia, boa tarde e boa 

noite. 

(Maria Clara, Maria Isabel e Ana Kelly)
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RAPIDINHAS! 

Reforma da Quadra
Conversamos com o diretor. Ele disse que
ainda não tem data definida para a reforma 
da quadra, mas ela irá acontecer algum dia. 

EDUCOM INFOMATIVO é uma produção coletiva, feita 
durante a Oficina de Educomunicação. Participaram desta 
edição: Itamara dos Anjos, Bhogles Silva, Luiz H. Alencar, Júlia 
Ribeiro, Loane Soares, Lucas Farias, Caio Sousa, Danrlei A., 
Maria Aparecida Nunes, Maria Clara, Maria Isabel, Ana Kelly, 
Jorene Soares, Sabrina Dias, Ilma Bastos, Domingas Rosa, 
Jaiane Soares, Rosa Maria, Kelly Alencar, Werbety, Jonas 
Fernandes, Rosimira da Silva, José Paulo e José Dionísio.

APOIO:


