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Projeto realizado em Araçuaí, Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais

EDITORIAL

DESTAQUES
Ser Criança - Diversão levada a
sério. pág 2

Amigos leitores,
Nesta edição, o boletim informativo
do Projeto Arasempre compartilha
com vocês ações que marcaram os
meses de fevereiro e março/2016; as
atividades desenvolvidas na rua adotada; as brincadeiras, o cortejo do
boi menino. Destacamos também a
implantação de novas tecnologias no
Quintal Maravilha, de Sidinália, e no
Sítio Maravilha – tecnologias que podemos replicar em nossos quintais e
torná-los mais produtivos!

Brincando e aprendendo. pág 2
Atitudes que inspiram. pág 3

Sementes do Semiárido. pág. 4
A preocupação com o aproveitamento de recursos. pág 5
Vozes da comunidade. pág 6

A seção “O que vem por aí” traz o Cinema itinerante, grupos de produção
com a comunidade e muito mais!

O que vem por aí? pág 6

Centro de permacultura
Sítio Maravilha
Os “Quintais Maravilha” são quintais que reúnem tecnologias integradas de permacultura, visando
a melhoria na alimentação, saúde,
geração de renda e segurança hídrica das famílias que vivem na zona
rural. Com o Projeto Arasempre,
serão implantados 25 quintais. Na
comunidade Tesouras, o quintal
de Sidinália recebeu algumas dessas tecnologias, tornando-se referência para toda a comunidade. O
processo começa com o desenho
desse quintal, registrando-se o antes e depois. Nesse local, iniciamos
os trabalhos com a pintura da caixa
de captação de água da chuva e do
banheiro compostável. Na frente

143

Livros emprestados
para as crianças

da casa, foram reaproveitados
alguns pneus para ornamentação do espaço. Sidinália ficará
responsável pelo plantio de
plantas ornamentais, colorindo
o ambiente. Houve também o
plantio de 240 mudas de palmas
em frente à casa, para proteger
um barranco, recuperar o solo e
diminuir a erosão, possibilitando, futuramente, o plantio de
novas árvores.
As 55 mudas frutíferas e nativas, plantadas no quintal, foram regadas com o sistema de gotejamento – método simples e
econômico que promove a economia dos
recursos hídricos.
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Na horta, foram construídos 2 canteiros mandala
– tecnologia da permacultura que faz o melhor
uso do espaço. Com o formato circular, o canteiro facilita o manejo, a irrigação e a colheita. Nesse
espaço, também foi reutilizada uma caixa para o
plantio de hortaliças.

Brinquedos produzidos
pelas crianças

50

Mudas ornamentais
plantadas em jardineiras
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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.

Lazer e cultura
na rua adotada
Na Rua de lazer – Rua adotada, tivemos muita alegria proporcionada pela equipe de educadores do Projeto Arasempre.
Crianças e adolescentes divertiram-se ao som de um animado
batuque, brincadeiras, pinturas de rosto, sessão de mágica e
cortejo.
O Boi Menino animou a todos que passavam pela rua. Resgatar a cultural local, mantendo viva sua história e seus costumes, é um dos principais objetivos da equipe.

Ser Criança - março
Diversão levada a sério
O Cinema Meninos de Araçuaí foi palco de mais uma grande
aventura! Desta vez, as crianças e adolescentes assistiram
ao filme “O bicho vai pegar 4”, uma comédia cheia de aventuras, que trouxe à tona uma rica reflexão sobre a importância do trabalho em equipe, o cuidado com os animais e o
valor de uma verdadeira amizade. 155 pessoas participaram
das 2 sessões.

Brincando e aprendendo
As crianças brincaram com a trena de medidas e de forma
descontraída, aprenderam a usá-la. A empolgação foi geral!
Meninos e meninas fizeram diversas medições! Além da altura de cada um, mediram também os canos que serão utilizados nas obras para a construção do viveiro de mudas da
fábrica de árvores. O resultado da atividade foi bastante significativo para a equipe de educadores, que objetiva sempre
ensinar de forma lúdica e prazerosa.

Fazendo arte
Realização de oficina de criação de acessórios de cabelos.
A atividade contou com a participação de 20 crianças e 1
educador. O grupo também realizou um momento de cuidados com os cabelos e unhas. As ações realizadas visam
à valorização, reconhecimento do potencial e elevação da
autoestima das crianças.

O Projeto Arasempre - conta com o patrocínio da
Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental
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Roda com as famílias

Centro de permacultura

Encontro de pais para compartilhar as ações desenvolvidas
em 2016 com as crianças, famílias e Rua Adotada. Na oportunidade, discutimos nossas próximas ações junto às famílias e
apresentamos os aprendizados adquiridos pelas crianças, que
se tornaram agentes de transformação local.

Sítio Maravilha

Atitudes que inspiram
Roda de conversa com o grupo de adolescentes. Essa importante troca de conhecimentos e expectativas inspira os adolescentes do Ser Criança a buscarem novos caminhos e oportunidades de aprendizado. A roda é uma ferramenta bastante
eficaz, utilizada no dia a dia dos grupos, capaz de promover a
socialização, interação e a troca de saberes.
“A educação só acontece no plural. Não existe no singular; pois, para que haja educação, são necessárias,
no mínimo, duas pessoas.”
Tião Rocha
Diretor presidente do CPCD

Fevereiro

Novas tecnologias
A equipe de permacultores do Sítio juntamente com os estagiários do IFNMG – Campus Araçuaí, Guilherme Carvalho
Prates e Luís Carlos Amorim Silva, buscam aprimorar ainda
mais os trabalhos no Sítio Maravilha, dessa vez implantaram
o galinheiro móvel circular. A nova tecnologia, além de oferecer maior segurança às aves, contra predadores, possui baixo
custo de produção – pode ser feita com material alternativo
– tábuas, bambus, telhas e outras existentes no local, é leve –
facilita o deslocamento, evita a degradação das áreas de gramado, facilita o controle sanitário e proporciona bem-estar
das aves. Os comedouros e bebedouros devem ser suspensos
o que facilita o manejo diário na hora do deslocamento.

Março

Novas propostas,
novas possibilidades
Com o propósito de planejar as ações do Centro de Referência
da comunidade Malhada Preta, os educadores do Projeto Arasempre, realizaram na segunda quinzena de março uma oficina de permacultura para as equipes da Escola Municipal São
Vicente e Sítio Maravilha.
Foram realizadas aula passeio pelo Sítio e roda de planejamento do Centro de Referência, da Escola Municipal São Vicente.
Também foram apresentadas as ações previstas do Projeto Arasempre aos participantes. O encontro reuniu 13 participantes.

Março

Monitoramento da água
Carlos André Pereira – Engenheiro Agrônomo foi quem participou da análise da água do Sítio Maravilha, juntamente com
a equipe do Projeto Arasempre. Foram coletadas amostras de
água em quatro pontos diferentes – rio, bebedouro e os dois lagos. Nas amostras foram constatadas a presença de matéria orgânica e argila. Foi um encontro de aprendizado e reflexão sobre a água que temos e como podemos melhorá-la de acordo
com a necessidade apresentada durante o processo de análise.

O Projeto Arasempre - conta com o patrocínio da
Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental

03
Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Comunidades Rurais

Sementes do Semiárido

Março

A equipe do Projeto Arasempre participou, na Comunidade
Tesouras, do Encontro Territorial do Programa Sementes do
Semiárido, realizado pela Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais e Diocesana de Araçuaí, o Centro de Agricultura Alternativa
(CAA - Montes Claros), em parceria com a Rede Agrobio.

Comunidade participa de
encontro promovido pelo
Projeto Arasempre
Realizada no salão da Comunidade Santa Rita de Cássia, a formação metodológica de moradores e jovens. Nove pessoas
participaram do encontro cujo objetivo é capacitar moradores, tornando-os multiplicadores das ações do Projeto Arasempre dentro da comunidade.
Pensando na valorização dos recursos naturais existentes na
comunidade e em seus Pontos Luminosos, discutimos metodologias diferentes, inovadoras e sustentáveis para desenvolver com o grupo. Os participantes mostraram-se interessados
em conhecer e tornar realidade os ideais do projeto.

O Programa é uma ação da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), com o apoio do Ministério Comitê Gestor da Rede
Agrobiodiversidade. Essa foi uma grande oportunidade para
as pessoas vindas do campo e das instituições que lhes acompanham partilharem suas vivências, saberes e lutas na resistência à política do agronegócio, que cada vez mais pressiona
o agricultor familiar a abrir mão de suas práticas saudáveis de
produzir e consumir alimentos livres de veneno e agrotóxicos.
O encontro contou com a participação de 56 pessoas. Foram
momentos de exposição e troca de sementes, contação de
histórias da comunidade e plantio de mudas. 40 mudas adaptadas à região foram plantadas em 40 segundos ! (sim era essa
a meta!) A atividade arrancou gargalhadas do nosso povo!

Cores da terra
A oficina realizada na casa do Sr. Antônio Gomes gerou bons
resultados. 8 pessoas da Comunidade Santa Rita de Cássia,
reuniram-se em prol de melhorias na comunidade. 4 cisternas de placas da comunidade foram pintadas e decoradas
com tinta de terra. As cores, texturas e desenhos ficaram a
critério dos moradores! Felizmente, essa tinta, feita à base
de terra, cola e água, possui custo próximo de zero, oferece
boa fixação, durabilidade e pode ser utilizada em qualquer
cômodo da casa. Além de não agredir o meio ambiente, a
tecnologia pode ser replicada em diversas localidades. Use
a criatividade!

O Projeto Arasempre - conta com o patrocínio da
Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental
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Importância da coleta e
armazenamento de sementes
Aconteceu na Comunidade de Tesouras uma oficina sobre
sementes. A discussão vislumbrou o tema sementes crioulas.
Neste dia, reunimo-nos com Teca, representante da Cáritas
Diocesana de Araçuaí, e com os agricultores da comunidade.
Na oportunidade, os temas discutidos foram: importância da
semente crioula; coleta e armazenamento das sementes; criação do regimento interno da casa de sementes. Cada grupo
ficou responsável por responder as perguntas sobre a casa de
sementes e, a partir das respostas, criar o regimento. Esse regimento será criado para manutenção e organização da casa.

Na trilha da água
O grupo de Agentes Comunitários e moradores da comunidade de Tesouras – Chapada do Lagoão, formado por 17 pessoas, juntamente com o Engenheiro Agrônomo Carlos André,
fizeram uma visita aos locais onde serão construídas 3 barragens. O objetivo do grupo foi analisar o local e discutir sobre
o planejamento da obra.

DESTAQUE

A preocupação com o
aproveitamento de recursos
A Roda de conversa com os professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – Campus Araçuaí
(IFNMG). Os professores Irã Pinheiro Neiva e a
Sileimar Maria Lélis tiveram 2 projetos de extensão, aprovados pelo Instituto. A partir dessa
parceria, articulamos a integração com as ações
do Projeto Arasempre. Os projetos de extensão
terão 6 bolsistas, que atuarão no Sitio entre os
meses de abril e novembro.
Irã e Sileimar prestarão assistência técnica às
comunidades inseridas no projeto de extensão:
Espaço de Agrofloresta – Santa Rita de Cássia;
Quintais Maravilha – Olinto Ramalho e Quintal
de Sr. Dé – Cruzinhas.

As barragens reterão água da chuva e umidade em comunidades que possuem pouco acesso à água para uso doméstico e
produção agrícola.

Monitoramento das nascentes
– cuidados diários
A oficina de cuidados com a água, promovida pela equipe
de educadores do Projeto Arasempre, na comunidade Malhada Preta, teve como objetivo fortalecer a importância
dos cuidados com a água e a sua utilização consciente.
Durante o encontro, realizado na Escola Municipal São Vicente, a equipe reforçou a importância dos cuidados com
as nascentes, em especial à nascente da comunidade, que
em janeiro foi cercada e recebeu 100 mudas de espécies
nativas e frutíferas em seus arredores. A nascente abastece, atualmente, 80 pessoas e agora é monitorada pela
comunidade.

O Projeto Arasempre - conta com o patrocínio da
Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental

Arasempre – Araçuaí para
todos, para sempre
Os educadores do Projeto Arasempre visitaram a Comunidade São José das Neves e apresentaram as ações previstas pelo
projeto para um grupo de 16 moradores locais.
A proposta da equipe do Projeto Arasempre foi apresentar à
comunidade algumas alternativas para a melhoria na qualidade de vida, geração de oportunidades e, consequentemente,
redução do êxodo rural.
A princípio, haverá formação metodológica de Agentes Comunitários, formação de permacultores e 3 nascentes serão
cercadas. Essas formações terão como objetivo capacitar moradores e jovens que serão multiplicadores das ações do Projeto Arasempre dentro da comunidade.
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Vozes
Vozes
dada
Comunidade
Comunidade

“Eu achei interessante ver como é possível dar mais de uma utilidade
para as coisas... Transformar o lugar com pequenas atitudes é um
trabalho importante; não é comum ver isso nos dias de hoje. Isso
deveria ser referência para outros lugares, pois, vocês estão fazendo
algo importante para a comunidade.”
Fabiane Alves dos Santos, visitante - Belo Horizonte

“A união da comunidade é importante. Quando
a gente se une, as coisas acontecem. Além disso,
aprendemos uns com os outros.”
Clarindo Pinheiro de Souza, agricultor
Comunidade Tesouras

“Eu gostaria de ter tido mais oportunidades quando criança. Comecei
cedo a lavar roupa e não tive tempo de brincar. Hoje, meus filhos têm a
oportunidade de participar do projeto e transformam-se em pessoas de
bem, sem perder a infância e a inocência de criança.”
Maria José, doméstica
Bairro Nova Esperança

O que vem por aí?
Implantação de novas tecnologias comedouro e bebedouro rústico para
aves e semeadoura de cenoura
8 e 22 de abril
Local: Sítio Maravilha

Cinema Itinerante
14 de abril
Local: Rua Adotada (Rua Uberaba,
Esplanada)

Visita de grupo turístico
12 a 15 de abril
Local: Sítio Maravilha

Grupo de produção com os pais e
comunidade
18 de abril
Local: Ser Criança

O Projeto Arasempre - conta com o patrocínio da
Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental
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Expediente
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, Matheus Henrique Santana Barros
Soares e Simone Cecília Menezes da Mata.

Projeto:

Realização:

Parceiros:

Parcerios:

Patrocínio:
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