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Projeto realizado em Araçuaí, Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais

EDITORIAL

DESTAQUES

Amigos leitores,

De onde vieram as mudas? pág 2

Esta é uma edição especial do boletim informativo do Projeto Arasempre. Vamos falar de uma ação que
marcou uma cidade, alguns bairros,
e principalmente pessoas. Estamos
falando do plantio de 5mil mudas de
árvores em cinco bairros de Araçuaí.

Quem quer muda? pág 2

Plantar árvores é produzir água, cuidar da saúde, ter um ar melhor para
respirar, uma sombra fresquinha na
porta de casa. E por isso, convocamos os PSF (Programa Saúde da Família) dos bairros, as agentes de saúde, os alunos do IFNMG, os jovens
do Interact e todos os moradores dos
bairros contemplados com o plantio.
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Por que plantar em

cinco bairros de Araçuaí?
Neste período, na zona rural, está
ocorrendo uma escassez de água.
Muitas comunidades estão sendo
abastecidas pelos caminhões pipas. A terra está muito seca e as
mudas estão sendo levadas para os
Quintais Maravilha e para o espaço Agroflorestal, que contém uma
quantidade pequena de mudas.
Outras foram para o entorno das
nascentes. A decisão da equipe juntamente com os agentes comunitários e moradores da roça é ampliar
os plantios nas comunidades da
Chapada do Lagoão, após o início
das chuvas do final do ano.

1.159

mudas plantadas
nos Bairros Arraial
e Piabanha

Sendo assim, decidimos fazer um plantio maior de mudas em áreas mais habitadas
(área urbana). Os locais foram
selecionados por um grupo
de pessoas, como educadores, jovens e professores que
decidiram por bairros que
margeiam o Rio Araçuaí ou
afluentes do Rio Araçuaí, por
exemplo, o Córrego Calhauzinho. Acreditamos que nesses
lugares as pessoas possam
cuidar melhor das mudas,
pois possuem água encanada.

2.028

mudas plantadas nos
Bairros Pedregulho e
Nova Esperança

1.813

mudas plantadas no
bairro São Francisco

O Projeto Arasempre - iniciativa do CPCD que
conta com o patrocínio da Petrobras por meio do
Programa Petrobras Socioambiental - converge tecnologias socioambientais, educativas e de
mobilização comunitária, tendo o compromisso
de empoderar a comunidade, preservar o meio
ambiente, promover satisfação econômica e reforçar valores humanos e culturais para o desenvolvimento de Araçuaí. O objetivo? Transformar
Araçuaí numa cidade para todos e para sempre.

Quem quer muda?
Venha se cadastrar!
No mês de agosto, entre os dias 1º e 28, foram feitos 1.187
cadastros nos bairros, Nova Esperança, Pedregulho, Arraial,
comunidade Piabanha e São Francisco. Os PSFS e a Escola
Isaltina Cajubi foram os locais de referência para realização
dos cadastros, divulgação e distribuição das mudas. O desempenho dessas parcerias foi de suma importância para realização dos plantios.

De onde vieram as mudas?
O Centro de Permacultura é o responsável pela produção
das 25mil mudas, a qual 1/3 será plantada na Chapada do
Lagoão no período das chuvas. O viveiro de mudas é o espaço para reproduzir espécies vegetais nativas, frutíferas e
hortaliças, mantendo as mudas de tais plantas em um espaço
com temperatura ideal, disponibilidade de água para irrigação e sempre trabalhando com substratos produzidos a partir
da adubação orgânica, além de potencializar o trabalho com
as sementes crioulas, iniciadas a partir da casas de sementes
existentes no Centro de Permacultura e na Chapada do Lagoão. No mês de setembro foram produzidas 4.636 mudas.

Crianças e jovens fizeram parte parte dessa ação. Os meninos
do Ser Criança, jovens da Dedo de Gente, grupo Interact (Rotary) e os alunos do IFNMG (Instituto Federal Norte de Minas
Gerais) fizeram sua parte. Na escola, nos PSF, na tenda montada nos bairros, de porta em porta, conversando, informando,
entregando mudas de árvores para todos que queriam plantar.

O Projeto Arasempre - conta com o patrocínio da
Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental
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HORA DE PLANTAR
Vamos juntos plantar árvores
em 5 bairros de Araçuaí!
No dia 4 de setembro plantamos mudas em todo o Bairro Pedregulho, Nova Esperança, Arraial e Piabanha. No dia 11, no
bairro São Francisco.
Às 10 horas da manhã, hora dos fogos de artifício, todas as
mudas distribuídas foram plantadas.
O bom é ter mais sombra, mais verde, mais saúde para Araçuaí, para todos, para sempre! E foi assim, ao estralar dos
foguetes, ao som do violão e da cantoria que as mudinhas
foram plantadas. Foram 5 mil mudas distribuídas e plantadas
nos bairros. Um dia de festa para todos aqueles que estavam
envolvidos e todos celebraram com muita alegria.

O Projeto Arasempre - conta com o patrocínio da
Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental
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Plantio
de 5 mil
árvores mobiliza
moradores de
cinco bairros de
Araçuaí, Vale
doJequitinhoha
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DESTAQUE

Guardiões das árvores
Durante os eventos, contamos com a ajuda de alguns moradores da comunidade Piabanha, sendo
eles, Vagner e Eliete, Geraldo Nunes e Luis Silveira. Eles se dispuseram a furar os buracos um dia
antes do evento, com a finalidade de plantar as
mudas. No dia da celebração dos plantios, plantaram juntos e se comprometeram a cuidar dessas
mudinhas para que no futuro tenham mais sombra e verde neste lugar. O espaço do campo de
futebol ganhou 35 mudas plantadas ao seu redor.
Outros pontos luminosos foram os agentes dos
PSF e o Moisés do Bairro São Francisco. Pessoas
que fazem a diferença no seu lugar. Eles articularam com os moradores, bateram de porta em porta, fizeram cadastros, distribuíram mudas, abriram buracos e incentivaram os outros a plantarem
e cuidarem das suas mudas.

“Gostei de participar do plantio, assim estamos contribuindo com a arborização da comunidade para
que tenhamos um ambiente mais fresco.’’
Ivete Santana – Agente de Saúde

Parcerias Importantes –
Alunos do IFNMG, Rotary,
PSFS, Interact
Felizmente, contamos com pessoas que acreditam na possibilidade de fazer uma cidade verdadeiramente melhor, espaços
mais verdes e arborizados. Através dessa articulação conjunta
e com responsabilidades compartilhadas no cuidado com a
nossa cidade realizamos a distribuição e plantios de 5 mil mudas entre os bairros de Araçuaí. Essas parcerias contribuíram
para que esses plantios fossem realizados de forma educativa
e prazerosa.
“As atividades de mobilização e de plantio de mudas nas
áreas urbanas de Araçuaí foram de suma importância, pois
possibilitaram a conscientização e o envolvimento da sociedade. Os alunos do IFNMG Campus Araçuaí atuaram ativamente em conjunto com o CPCD. Que essa seja apenas uma
etapa inicial e que ocorram outras.“
Irã Pinheiro, professor
IFNMG Campus Araçuaí

O Projeto Arasempre - conta com o patrocínio da
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Novos
plantios estão
agendados
para o mês
de novembro,
participe!

Data: 3 e 4 de novembro
Local: Comunidade São José das
Neves
Responsáveis: Agentes | Equipe
CPCD | Conselho da APA | Sindicato

Data: 14 e 15 de novembro
Local: Comunidade Malhada Preta
Responsáveis: Agentes | Equipe
CPCD | Conselho da APA

Data: 24 e 25 de novembro
Local: Comunidade Girau
Responsáveis: Agentes | Equipe
CPCD | Conselho da APA

Data: 1º e 2 de dezembro
Local: Comunidade Santa Rita
Responsáveis: Agentes | Equipe
CPCD | Conselho da APA

O que vem por aí?

Data: 8 e 9 de dezembro
Local: Comunidade Tesouras
Responsáveis: Agentes | Equipe
CPCD | Conselho da APA

Data: 15 e 16 de dezembro
Local: Comunidade São João
Setúbal
Responsáveis: Agentes | Equipe
CPCD | Conselho da APA

Data: 19 e 20 de dezembro
Local: Comunidade Vargem de João
Alves
Responsáveis: Agentes | Equipe
CPCD | Conselho da APA

Data: 21 e 23 de dezembro
Local: Margem do Rio Araçuaí
Responsáveis: Ser Criança | Dedo
de Gente | Equipe CPCD | Parceiros
locais
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Vozes da Comunidade

“Fazer coisas valiosas juntamente com as crianças, como esse plantio, é
muito importante. Elas são o nosso futuro! Com alegria e vontade de fazer
acontecer, motivaremos também os adultos.”
Antônio Gonçalves, morador do Bairro Esplanada

“Acho muito importante essa ação que o Projeto Arasempre
está desenvolvendo dentro da cidade de Araçuaí. Por mais que
plantamos sozinhos, ainda não é suficiente. Em conjunto, trazemos mais pessoas para arborizar não só meu quintal e minha
rua, mas a cidade como um todo!”
Tyo Dourado, morador do Bairro Esplanada

“Com essas mudas, muitas árvores crescerão e, com o incentivo, as pessoas plantarão mais, assim, o ar ficará mais puro e o Rio Araçuaí não irá
secar. Vou plantar mais uma muda no meu quintal para colaborar com
o futuro de nossas crianças, que usarão o que estamos fazendo agora.”
Maria Nilma Esteves Paula, moradora do Bairro Esplanada

“Estou muito feliz por contribuir para a construção de um lugar arborizado. Nossa cidade é muito quente e, quando plantamos mais
árvores, criamos mais possibilidades de vida e um ar mais puro. Já
faço isso no meu quintal e percebo que, quanto mais plantamos,
contribuímos para uma vida mais saudável.”
Hamilton Jafete, morador do Bairro Arraial

O Projeto Arasempre - conta com o patrocínio da
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Expediente
Este informativo contou com a contribuição de Advete Santana Santos Rodrigues, Regina Poluceno Jardim, Ana Paula Aparecida
Silva, Eliane Luiz de Almeida Oliveira, Celso Souza Silva, Doralice Barbosa Mota, Flávia Barbosa Mota, Caroline Mércia, Matheus
Antúrio e Simone Cecília Menezes da Mata.
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