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Amigos leitores,

Nesta edição, o boletim informativo 
do Projeto Arasempre, traz ações que 
marcaram o mês de maio. Destaca-
mos as experiências e aprendizagens 
de como produzir repelente do pó 
de Neem, como também a coleta de 
mel no Sitio Maravilha, e o reflores-
tamento conjunto das represas nas 
comunidades rurais. Temos inovação 
na distribuição de sementes crioulas, 
que agora possuem cadastro. E uma 
oficina de Capacitação Técnica que 
envolveu jovens e moradores de vá-
rias comunidades.
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Projeto realizado em Araçuaí, Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais

100 885 1.796Mudas plantadas nas 
Comunidades rurais.

Mudas entregues para 
as comunidades.

Mudas em 
produção no 
Sitio Maravilha.

M
A
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No dia 22 de maio comemoramos o dia 
do abraço e nada melhor do que res-
saltar a Pedagogia do Abraço, que tem 
como premissa o investimento na afeti-
vidade. A sua aplicação dentro dos pro-
jetos educacionais como no Ser Criança 
possibilita a melhoria da comunicação, 
e da inclusão social, como também es-
timula a participação e a formação da 
identidade. Além de facilitar a organiza-
ção do trabalho e de todo o processo de 
aprendizagem. 

A importância 
de um abraço
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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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Em meio a uma cantiga de roda muito animada, o grupo Bor-
boleta Pequenina produziu 22 piões em apenas uma tarde. 
Foram gastos somente bolinhas de gude, CDS velhos e tam-
pinhas de garrafa pet para a construção do brinquedo. O 
Arasempre identifica e resgata o potencial de cada pessoa e 
lugar. A cultura é nossa matéria-prima de educação e transfor-
mação. Nossa maior ferramenta de educação com as crianças 
são as brincadeiras: cantigas de roda, batuques, brinquedos 
e jogos, fazem parte do nosso repertório. A partir deles de-
senvolvemos a auto estima e empoderamento das crianças, 
condição fundamental para que sejam pessoas felizes e que 
saibam cuidar da nossa Mãe Terra.

No dia 24 de maio no Sitio Maravilha, foi realizada uma Oficina 
de Composto, que contou com a participação dos estudantes 
do Terceiro ano do Ensino Médio integrado de Meio Ambiente 
do IFNMG (Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Ara-
çuaí ). A oficina foi ministrada pelo permacultor Celso Mace-
do, que explicou a importância do composto para uma área 
produtiva. Durante a oficina os estudantes colocaram a mão 
na massa e fizeram um composto de 2m² de área e 80 cm de 
altura que será utilizado na adubação de hortaliças, frutíferas, 
e lavoura anual do Sitio Maravilha.

“No IFNMG não temos um espaço adequado para 
fazer aulas práticas, então só temos a teoria. 

Fazer o composto nos ajudou reconhecer todos os 
materiais usados e a função de cada um, isso fixa 

mais o conhecimento em nossa mente. É muito bom 
participar das oficinas no Sitio Maravilha.”  

Kariny B. Almeida, de 17 anos, Estudantes 

Brincadeira de criança

Oficina de composto 
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Neste mês de maio foi realizado no Sitio Maravilha a produção 
do pó de Neem. Juntamente com o permacultor Celso Mar-
cedo e a equipe de produção do Sitio. A preparação consiste 
apenas em secar as folhas sem talos à sombra, por no máximo 
uma semana. Logo após elas são introduzidas no desintegra-
dor, onde adquirem um pó verde, o qual é utilizado na man-
dala. Devido ao seu cheiro forte apresentar um sabor amargo, 
ele repele os fungos e lagartas. O pó também pode ser diluí-
do na água, e injetado com a ajuda de uma bomba costal de 
aplicação. Com esta produção incentivamos cada vez mais o 
uso de repelentes orgânicos em nossa propriedade, evitando 
a contaminação química por via dos defensivos químicos. 

Foi realizado o plantio de cinquenta mudas nati-
vas em torno das duas represas de Almir Santos 
Barreto, da Comunidade Vargem de João Alves. 
Os plantios aconteceram em forma de mutirão. 
Ao todo sete pessoas participaram da ação, entre 
elas alguns agentes de Permacultura e algumas 
pessoas da comunidade. O objetivo do refloresta-
mento é a recuperação das bordas das represas. 
As atividades em grupo estimulam as pessoas a 
pensarem na comunidade, o que contribui para a 
preservação do manancial, este que fornece água 
para o abastecimento da criação de pequenos ani-
mais, irrigação do quintal maravilha e manuten-
ção da fabriqueta de farinha da família. Além de 
uma melhoria na qualidade da água. Acreditamos 
que a partir destes plantios a evaporação da água 
diminuirá, devido ao aumento das áreas verdes.

Neste mês de maio foi realizada a coleta de mel em parceria 
com a equipe do Sitio Maravilha. No momento da coleta nota-
mos que não é o resultado da produção que importa, mas sim 
a organização que as abelhas possuem. O trabalho disciplina-
do, e em equipe, nos leva a reflexão de que tudo que é rea-
lizado em conjunto, ganha mais força. Percebemos também 
a necessidade de mais abelhas dentro da propriedade, pois 
além delas adquirirem um rendimento, levam aprendizado 
para os participantes do Sitio.

Repelente de neem  

Reflorestamento em conjunto 

Coleta de mel no 
Sítio Maravilha 

Comunidades rurais



04O Projeto Arasempre - conta com o patrocínio da 
Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental

A visita do permacultor e biólogo Jorge Paulo Nava, 
de Manaus, aos projetos do CPCD de Araçuaí, teve 
como objetivo realizar algumas contribuições. Como 
por exemplo, a realização de uma consultoria nas co-
munidades rurais, essas que receberão construções 
de ações de manejo ambiental. Na oportunidade, 
Jorge foi à Comunidade Tesouras, Malhada Preta 
e Santa Rita de Cássia, visitou os locais onde serão 
construídas as  barragens, mini viveiros de muda, 
espaço de agrofloresta e o Sítio Maravilha, que terá 
que passar por uma adequação física de espaço. Em 
cada local visitado ele deixou suas contribuições, e 
juntos refletimos  sobre a importância do armazena-
mento de água, e a cobertura do solo com matéria 
orgânica. 

DESTAQUE

A parceria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araçuaí 
com o Projeto Arasempre  tem como objetivo fortalecer a ar-
ticulação conjunta e as responsabilidades compartilhadas no 
cuidado com as comunidades. Como também a realização de 
atividades que as torne mais produtivas e reflorestadas.  Ao 
todo, o Sindicato foi contemplado com 450 mudas, entre nati-
vas e frutíferas. O responsável pela distribuição das mudas será 
o Técnico Agrícola João Eudes Jardim Prates, Vice Presidente do 
Conselho Gestor da APA e funcionário do Sindicato.

Com o objetivo de facilitar o monitoramento das sementes, ela-
boramos um cadastro simples, de controle de saída e entrada 
das sementes crioulas. Ao todo foram cadastradas 24 pessoas. 
O agricultor que levar a semente para plantar, preenche uma 
ficha de requisitos e de devolução. Cadastramos as seguintes 
comunidades: Vargem João Alves, São João do Setúbal,  São 
José das Neves, Girau e Santa Rita de Cássia. 

Foram distribuídas 90 gramas de sementes de abóbora, cabaça 
doce, caxixe, milho, feijão e alface, para cada agricultor cadas-
trado. Os agricultores decidiram pegar uma quantidade menor 
de sementes, devido ao baixo volume de  água neste período. 
Esta experiência realizada pelos agricultores possibilitará no 
próximo ano uma autonomia e segurança em relação ao plan-
tio. Devido a uma maior potencialidade de germinação das se-
mentes crioulas. 

O objetivo da oficina de Capacitação Técnica com 30 jovens 
e moradores das comunidades Tesouras, Malhada Preta, São 
José das Neves, Girau, Santa Rita de Cássia, São João do Se-
tubal e Vargem João Alves, na Escola Municipal São Vicente é 
complementar a capacitação metodológica através de oficina 
técnicas sobre Permacultura. Como também prepará-los para 
replicar tecnologias de baixo custo, visando em especial a au-
to-suficiência hídrica e alimentar das famílias. Durante a capa-
citação os agentes tiveram oportunidade de aprender sobre os 
conceitos básicos da Permacultura, como: zoneamento, com-
postagem, construir canteiros mandalas, espiral de ervas, e a 
reutilização das águas cinzas através do círculo de bananeira. A 
partir desta oficina o espaço da escola está sendo modificado, 
tornando um ambiente de aprendizado e experimentos, onde 
a escola e comunidade estão construindo juntos um novo lugar. 

Articulação com entidade 

parceira – Sindicado dos 

Trabalhadores Rurais de 

Araçuaí: Distribuição de mudas

Distribuição de sementes  
crioulas – Agricultores  

Capacitação técnica  

Visita do Jorjão
22/05 a 26/05. 
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O que vem por aí?

“Tempo de Cuidar”
01 a 04 de agosto
Local: Praça do Fórum

Realização da Prefeitura Municipal de Araçuaí.
Nesses dias a prefeitura atenderá na área da saúde, Desenvolvimento Social, Educa-
ção e apresentação das obras executadas e atividades culturais e Esportivas.
A equipe Arasempre estará na barraca, distribuindo mudas, expondo material de di-
vulgação do projeto Arasempre como: Algibeira com informativos, folders, banner e 
produtos da loja Dedo de Gente. Na oportunidade a Feira Maravilha acontecerá na 
sexta-feira na praça, onde colocaremos a testeira na barraca e distribuição de fo-
lhetos da feira. 

Capacitação Metodológica
Local: Sítio Maravilha

Capacitação Metodológica de 30 jovens e moradores das comunidades Rurais atendi-
das pelo Projeto. Este encontro terá como objetivo capacitar os moradores e jovens 
a serem multiplicadores das ações do Arasempre dentro das Comunidades.

Alô criançada da rua adotada!

Aproximem e venham ver uma atividade diferente, percussão vem aprender, com 
alegria e prazer junto com o grupo Sonho de Menino, cantar pular e satisfazer. Assim 
nosso Projeto nunca parado estará, aqui e ali aprendendo coisas novas a expandir.
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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, Matheus Antúrio e Simone Cecília 
Menezes da Mata.

Expediente

Realização:Projeto:

Parceiros:

Patrocínio:

Parcerios:
Parcerios:


