
Amigos leitores,

Nesta edição, o boletim informati-
vo do Projeto Arasempre mostra as 
ações que marcaram o mês de julho. 
Destacamos a distribuição de mudas 
nos estabelecimentos do centro de 
Araçuaí, e a construção de barragens 
nas Comunidades Rurais. Temos 
também uma noite cultural com a 
criançada do Ser Criança, e o terceiro 
módulo da oficina do CRAS Canoei-
ro, que mostra a importância da re-
ciclagem, entre outras informações. 

Venha conferir !

Nossa roda. pág 2

Receita nutritiva. pág 2

Coleta de sementes. pág 3

Construção de barragens. pág. 3

Reciclar é preciso. pág 4

Disseminando tecnologias. pág 5

Vozes da comunidade. pág 6

O que vem por aí? pág 7

DESTAQUESEDITORIAL

INFORMATIVO

ANO 1 . NUM 09

2016

Projeto realizado em Araçuaí, Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais

53050 1800Mudas plantadas nas 
comunidades rurais

Brinquedos sustentáveis 
produzidos pelos educadores 
e crianças do Ser Criança

Pelotas de barro com 
sementes produzidas pelas 
crianças do Ser Criança
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Práticas 
de Permacultura

A partir das tecnologias de Permacultu-
ra aplicadas na comunidade São José das 
Neves, os agentes comunitários estão pro-
duzindo hortaliças em pequena escala nos 
quintais. Mesmo com a baixa quantidade 
de água já houve um aumento no número 
das mudas nativas e frutíferas na comu-
nidade. Ao todo, já foram plantadas nos 
quintais dos agentes 350 mudas.

Sítio Maravilha



Crianças orgulhosas
O educador Yuri com grupo Chuva de Ouro brinca falando sé-
rio, para incentivar as crianças a cuidar melhor de seu quintal 
e convencer os pais que é possível produzir em pequenos es-
paços, sem agrotóxico e com pouca água, as crianças fizeram 
um pequeno Quintal Maravilha no Ser Criança, mas que já 
começa a produzir. E o grupo tem prazer de mostrar como 
está a horta mandala que eles produziram e plantaram. Agora 
está cheia de flores e abobrinhas para colherem e colocar no 
cardápio do Ser Criança.

Receita nutritiva
O grupo Borboleta pequenina está experimentando diversas 
receitas que vão contribuir para uma alimentação mais sau-
dável e substituindo o excesso de balas que as crianças con-
somem. E não é que as receitas estão com maior sucesso! A 
receita da vez foi geladinho de manga, banana e beterraba 
com limão, uma receita saudável e saborosa. E os pais estão 
felizes, pois a ideia já repercute na comunidade, a Renata da 
Rua Adotada gostou da ideia e já faz até para vender!

Ser Criança 
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Nossa roda
A roda é nossa principal ferramenta de trabalho, seja ela gran-
de ou pequena, nos permite socializar, dialogar com as crian-
ças de igual por igual, numa construção coletiva através da 
ação-reflexão-ação. Participam diariamente da roda grande 
160 crianças divididas em dois turnos, matutino e vespertino. 
Esse é um encontro muito importante para todas as crianças e 
educadores, um momento em que se encontram para brincar, 
cantar, resolver problemas, planejar pautas e assuntos impor-
tantes e contar novidades.

“Sinto orgulho em participar do Ser Criança. Foi um 
presente para mim! Aqui, aprendo a ver a beleza das 
coisas, sempre de maneira diferente. Os enfeites, as 
plantas, e principalmente, a roda grande, com suas 
músicas e brincadeiras, me deixam encantada!”

Daniela Rodrigues, de 12 anos

O Projeto Arasempre - iniciativa do CPCD que 
conta com o patrocínio da Petrobras por meio do 
Programa Petrobras Socioambiental  - conver-
ge tecnologias socioambientais, educativas e de 
mobilização comunitária, tendo o compromisso 
de empoderar a comunidade, preservar o meio 
ambiente, promover satisfação econômica e re-
forçar valores humanos e culturais para o desen-
volvimento de Araçuaí. O objetivo? Transformar 
Araçuaí numa cidade para todos e para sempre.
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Coleta de sementes
“Por que a gente não planta árvores na beira do rio!?” Uma 
provocação vinda de uma criança que foi o motivo para criar-
mos uma “Fábrica de árvores”. Quando decidimos criar esta 
fábrica de árvores, já sabíamos que a matéria prima principal 
para fabricar árvores seriam as sementes, mas não imaginá-
vamos que a demanda seria tão grande e constante.  A solu-
ção encontrada pelas crianças e educador, para abastecer os 
nossos estoques de sementes foi buscar novos fornecedores 
(comunidade), e assim começou a nova brincadeira de coletar 
sementes. A brincadeira  virou coisa séria! As sementes criou-
las são sementes preciosas, um tesouro, que se tornou um 
processo sistemático e divertido entre crianças e educadores. 
Foram coletadas três quilos de semente de jamelão e dois de 
sementes de saboneteira, que serão preparadas e plantadas 
para irem para o viveiro e no tempo certo para as margens do 
rio Araçuaí.

Comunidades Rurais 

29 a 31 de julho

Construção 
de Barragens (50horas)

A Construção de 3 barragens comunitárias de 50 horas cada 
uma, na comunidade Tesouras, beneficiará dezoito famílias. 
Estas barragens captarão água da chuva, o objetivo é contri-
buir com a produção de alimentos, uso doméstico e criação 
de pequenos animais. 
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Dica do mês

Com o objetivo de produzir cada vez mais mudas 
para os plantios em nossa cidade, aderimos a no-
vidade de plantar sementes em cascas de ovos. 
As crianças do grupo Alecrim experimentaram 
e está dando certo produzir mudas de pequeno 
porte na casca do ovo ... O grupo pesquisou so-
bre o assunto e descobriu que as cascas de ovos 
degeneram-se rapidamente em uma composta-
gem, e contribui com cálcio e outros minerais va-
liosos para o solo resultando em plantinhas mais 
fortes e bonitas! 

DESTAQUE
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 Reciclar é preciso
Realizado o terceiro módulo da oficina  com os jovens do CRAS 
Canoeiro no Centro de Permacultura do Vale Jequitinhonha. 
A oficina contou com a participação de 11 jovens da cidade 
de Araçuaí e foi ministrada pela educadora Talita Santos, que 
falou sobre os cuidados que devemos ter com a horta. Como 
também a importância dos alimentos orgânicos e da reutiliza-
ção de materiais recicláveis. 

Centro de Permacultura 
Sítio Maravilha

A união faz a força
 
Foi realizado o plantio de 500 mudas no Sitio Maravilha, às 
margens do Rio Jequitinhonha. Com o objetivo de proteger o 
rio, o plantio foi realizado com a contribuição dos 30 agentes 
voluntários das comunidades de Vargem João Alves, São João 
Setubal, Santa Rita de Cássia, Girau, São Jose das Neves e Te-
souras e a equipe do projeto Arasempre. 

Barraginhas à beira 
da estrada 
A construção de seis pequenas barragens de contensão, na 
beira da estrada da Chapada do Lagoão, tem como objetivo 
assegurar as águas da chuva e recarregar os lençóis freáticos, 
contribuindo para a revitalização das nascentes das encostas, 
onde se forma o entorno da Chapada.  
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Disseminando tecnologias
O último módulo da oficina de Permacultura com a turma de 
estudantes de meio ambiente, do Instituto Federal do Norte 
de Minas Gerais – IFNMG, ocorreu neste mês, no Centro de 
Permacultura do Vale Jequitinhonha. A oficina foi promovida 
pelo permacultor Celso Silva e a educadora Regina Poluceno e 
contou com a participação de 25 pessoas. Durante a oficina os 
estudantes tiveram a oportunidade de realizar podas de limpe-
za nas laranjeiras, produção de calda bordalesa e repelente de 
Neem. Estas atividades são importantes para a formação dos 
estudantes, pois são práticas ecológicas fundamentais para a 
produção orgânica. 
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Vozes da Comunidade
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Vozes da Comunidade

“Esta oficina foi muito importante, pois com ela pude aprender 
a cultivar hortaliças em pequenos espaços e com material 
reciclável. Tenho um vizinho que gosta de plantar, vou ensinar 
para ele como fazer, pois o espaço que ele tem em casa é 
pequeno, mas dá para fazer uma hortinha com pneus.”

Fabio Souza Costa,  estudante 

“A formação de Permacultor está contribuindo cada dia com meu 
aprendizado. Aprendi a reaproveitar melhor as folhas, usando nos 
canteiros, plantas e no composto. Acredito que a partir dessas 
iniciativas que estou reaplicando no meu quintal aumentará a produção 
de alimentos.”

Maria Aparecida dos Santos, agricultora
São João do Setubal 

“Foi muito bom vir até o projeto ensinar uma nova receita de sabão 
caseiro. Me senti  importante em poder contribuir com o aprendizado 
de outras pessoas. E falo sempre, esta é uma maneira sustentável de 
contribuir com as despesas de minha casa. Tenho prazer de vender, 
falar que produzi e ainda ensinar as outras pessoas.”

Marcia Alves, mãe de João Raicone, Gueury 
e Nayubi do Ser Criança

“É sempre bom contar as minhas histórias da Chapada do Lagoão para 
as pessoas, mas conviver com toda esta criançada, que saiu de casa só 
para me ouvir é muito gratificante! É aí que a gente conta com mais 
gosto e entusiasmo!

Seu Zezé das tesouras, morador 
Chapada do Lagoão

Vozes da Comunidade



O que vem por aí?

Agosto 

Intercâmbio dos agentes 
comunitários da comunidade Santa 
Rita de Cássia com os agentes das 
Comunidades São João do Setubal 
e Vargem João Alves.
Local: São João do Setúbal – Casa 
de Maria de Fátima Borges

Cercamento de nascentes
Local: comunidades atendidas pelo 
Arasempre

Estágio supervisionado com 
estudantes do IFNMG
Local: Sitio Maravilha

Reunião equipe Arasempre
Local :  Ser Criança
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Oficina de Permacultura com 
grupo de mulheres atendidas pelo 
Cras Canoeiro
Local: Sitio maravilha

Cinema itinerante
Local: Rua adotada

Produção de pelotas de barro com 
sementes nativas e frutíferas da 
região.
Local: Ser Criança

Coral Meninos de Araçuaí se 
apresenta na cidade de Santos - SP
Data: 06 e 07 de agosto
Local:  Teatro Coliseu 
sábado às 20 horas e 
domingo às 18horas 
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Este informativo contou com a contribuição 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.


