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Amigos leitores,

Nesta edição, o boletim informativo 
do Projeto Arasempre compartilha 
com vocês ações que marcaram o 
mês de junho, como as atividades de-
senvolvidas na rua adotada e a fábri-
ca de árvores. Destacamos também o 
evento “Tempo de Cuidar” que con-
tou com a entrega de mudas vindas 
do Sítio Maravilha, e horta feita com 
pneus – tecnologia que podemos re-
plicar em nossas comunidades e em-
belezar os nossos quintais. A seção 
“O que vem por aí” traz o passeio na 
Chapada do Lagoão para a primeira 
experiência de jogar “as Pelotas”. 

De vento em poupa está a Fábrica 
de Árvores. pág 2
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Projeto realizado em Araçuaí, Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais

3.500 2.400 200Mudas produzidas no 
Sitio Maravilha. 

Mudas distribuídas 
na cidade.

Mudas plantadas 
em nascentes 
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As crianças do Ser Criança foram para a escola Leopoldo Pereira 
multiplicar seus aprendizados. Juntos, deixaram a escola mais bo-
nita com as pinturas de tinta de terra e jardim suspenso. Os jogos 
ambientais que foram reproduzidos pelos adolescentes, trouxeram 
aprendizado e diversão. Fizeram contas com as quatro operações e 
brincaram com o alfabeto a partir da prática do  “Biscoito Escrevi-
do” podendo degustar e aprender ao mesmo tempo. Foi realizada 
também uma oficina para pais e alunos com o objetivo de apren-
derem receitas alternativas que contribuem para uma melhoria 
na saúde. O Ser Criança plantou a sementinha desta causa, que a 
escola abraçou para uma educação mais prazerosa e uma cidade 
melhor para todos.

Ser Criança e a escola, 
juntos para um saber 
mais lúdico
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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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Não é que as crianças levam mesmo à sério essa história de fa-
bricar árvores? Pois é minha gente, ninguém  fica de fora, estão 
todos “fabricando árvores” para daqui uns anos a mata ciliar 
de nosso rio Araçuaí estar protegida. Se depender da força de 
vontade das crianças isso vai acontecer em breve, pois já são 
produzidas e cuidadas dentro do viveiro, 1.000 mudas.

As crianças na rua? O que é essa meninada reunida na calça-
da? É isso aí gente! São as crianças do Ser Criança ensinado 
as mães a fazerem gominhas de cabelo. Elas se interessaram 
muito, pois aprenderam a fazer com muito carinho e desco-
briram que podem deixar suas filhas, amigas, e vizinhas ainda 
mais bonitas e bem cuidadas.

De vento em poupa está 
a Fábrica de Árvores

A rua dos meninos 

Ser Criança



03O Projeto Arasempre - conta com o patrocínio da 
Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental

Olha só !!! Mais uma ideia que a criançada abraçou e está co-
locando em prática para produzir mais árvores. São as pelotas 
de terra com composto orgânico, que além de exercerem uma 
brincadeira com a produção de bolinhas de barro, estão prati-
cando um ato promissor, pois colocam sementes de árvores na-
tivas e frutíferas. Logo, são atiradas na beira do rio Araçuaí e na 
Chapada do Lagoão, a chuva e o tempo se encarregam do resto. 

Os canteiros feitos com pneus, além de embelezar os quintais 
maravilha da Chapada do Lagoão, estão contribuindo com a di-
minuição do lixo no meio ambiente. Com essa nova tecnologia 
de produção, as famílias cultivam as ervas medicinais e hortali-
ças, usando pouca água, evitando o desper-

Produzir Pelotas é com 
as crianças mesmo  

Horta feita com pneu 

Comunidades

dício, e contribuindo para que a matéria orgânica permaneça 
mais tempo no solo. Denominamos este canteiro de “flor”, de-
vido ao seu formato. A partir dessa nova horta, as famílias es-
tão idealizando fazer os canteiros suspensos, para ficarem mais 
protegidas dos pequenos animais.

Os canteiros feitos com 
pneus, além de embelezar os 
quintais maravilha da Cha-
pada do Lagoão, estão con-
tribuindo com a diminuição 
do lixo no meio ambiente.
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A turma mora na roça, produz alimento da 
melhor qualidade, planta muda, coleta se-
mente, protege nascente, não faz queimada. 
Os agentes comunitários do projeto Arasem-
pre transformam-se dia a dia em Permacul-
tores Solidários, pontos luminosos em suas 
comunidades.

DESTAQUE

Mais uma vez o povo se mobilizou para proteger suas águas. 
Gente, é cada riqueza. Agora foi a vez das nascentes de Pacífico 
Luiz de Sá, Fernando Feli, Sebastião Souza, Marcos Gonçalves, 
Malhada, Girau e São José das Neves. Totalizando quatro nas-
centes cercadas, e cinquenta mudas plantadas em cada uma 
dessas nascentes, com objetivo de revitalizar o entorno.  

Desde que o Cauã viu o movimento do Celso  coletando  
sementes em sua comunidade Santa Rita de Cássia, ele 
tomou para si a tarefa. De vez em quando, ele aparece 
com um bocadinho em casa: “-Mãe, entrega pro Celso. É 
pau d’óleo, está precisando!”
Quando o Cauã crescer, queremos que ele tenha um 
monte de água boa e de sombra, não só para 
ele, mas para toda a sua família. Ele, 
tão novo, aprendeu que coletar 
sementes crioulas é um jeito 
de garantir a soberania das 
pessoas que vivem no campo. 

O povo protegendo 
suas águas

Coleta de sementes 
Crioulas

Permacultores 
e sua luz

“- Mãe, entrega pro 
Celso. É pau d’óleo, 
está precisando!”

O espaço agroflorestal da comunidade Santa Rita de Cássia, 
está com uma diversidade de produção de sementes nativas, 
frutíferas e produção de mudas de pequi. Ao todo, são semen-
tes crioulas que estamos coletando para produção de novas 
mudas, que tem como objetivo, a propagação das espécies na 
chapada e em todo o seu entorno. A partir dessa coleta esta-
mos fortalecendo os agricultores para a preservação e conser-
vação de suas sementes.

Produção de sementes 
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A semana de estágio dos estudantes no Centro de Permacultura 
foi gratificante.  Os estudantes Guilherme Alcântara, Sandro 
Ferreira Dias e Ângelo Sampaio 
Costa tiveram a oportunidade 
de realizar diversas práticas 
de Permacultura no espaço 
do Sítio.  Algumas delas foram 
a produção de composto 
orgânico, substrato e produção 
de mudas. O estágio foi acompanhado pela Equipe do Centro de 
Permacultura, e teve como objetivo disseminar as tecnologias 
desenvolvidas no local e contribuir com a formação dos jovens. 

A oficina de produção de composto orgânico no Centro de Per-
macultura no Vale do Jequitinhonha, contou com a participação 
de 21 estudantes do 3º ano do Ensino Médio integrado ao cur-
so técnico em meio ambiente do Instituto Federal do Norte de 
Minas Gerais, e seus professores Irã Pinheiro Neiva e Adriene. A 
atividade foi realizada pelo permacultor Celso Marcedo, a edu-
cadora Talita Santos e a equipe do Centro de Permacultura.  An-
tigamente a produção de alimento era o nosso principal papel, 
com as mudanças ocorridas no meio ambiente necessitamos 
hoje de produzir solo fértil e garantir a sobrevivência da nossa 
terra. Mãos à obra!  Munidos de jornal, papelão, restos de vege-
tais, folhas secas, gramas e outros matérias orgânicos presentes 
no Sitio, fomos todos  formar uma torta gigante para os micros e 
macro organismos, que depois será distribuída em porções nos 
diversos locais do Centro de Permacultura para alimentação e 
nutrição de nossas hortaliças.

Incluindo novos jovens 

Produzindo solo  

A Escola 
Família Agrícola 
Bontempo está no 
Sitio Maravilha!

Centro de Permacultura – Sítio Maravilha 
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JULHOO que vem por aí?

Inicio de mais um quintal maravilha com 

marco 0,  onde uma nova família vai 

aprender e trocar experiências com as 

crianças e educadores na rua adotada sobre 

permacultura, saúde, resgate de cantigas e 

brincadeiras etc.

Documentário da Fábrica de árvores

Passeio na chapada do lagoão para a 

primeira experiência de jogar as Pelotas.

Local: Ser Criança

Construção de Chocadeira Artesanal 

Local: Sitio Maravilha 

Oficina de Permacultura “repelentes 
naturais e poda”, com jovens do IFNMG 

Local: Sitio Maravilha 

Oficina de permacultura “horta 
mandala”, com jovens do CRÁS Canoeiro 

Local: Sitio Maravilha

Capacitação 
Metodológica de 
jovens e moradores 
da zona rural

Local: Malhada e 
Araçuaí

Capacitação técnica 
de jovens e moradores 
da zona rural como 
Permacultores

Local: Comunidades 
atendidas pelo Projeto 
Arasempre

Construção de 
barragens de 
produção  50 horas

Local: Margens da 
estrada Chapada do 
Lagoão

Ser Criança Centro de Permacultura  

Comunidades

Os jovens Ninaldo dos Santos, Valther Anthonny, Gildásio Fer-
reira, Eduarda Ramalho e Franciele Borges, ambos das comuni-
dades rurais do município de Araçuaí, realizaram a produção de 
repelente natural de Mamona, pó repelente de Neem e calda 
repelente de Pimenta, no Centro de Permacultura. A tecnolo-
gia pode ser utilizada em diversas plantações como forma de 
prevenção e tratamento contra a infestação de animais como 
lagarta, pulgão, formiga, entre outras.  A atividade foi propor-
cionada pela educadora social Talita Santos e a equipe do Sitio 
Maravilha, o objetivo é incentivar o uso de caldas e repelentes 
naturais na produção de orgânicos.

Repelente natural  

Construção de 
barraginhas de 
contenção

Local: Margens da 
estrada Chapada do 
Lagoão
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Vozes da ComunidadeVozes da ComunidadeVozes da Comunidade

“Antes achava que queimada era uma coisa boa, com o passar 
do tempo, através da Permacultura, vi que era possível, que 
não precisava queimar, pois tinha outras formas de produzir 
bem. É um passo de cada vez, com cuidado e paciência.”

Antonio Gomes  - Comunidade: Santa Rita de Cássia.

“Depois que as crianças do Ser Criança vieram na minha casa, eu nunca 
mais fui a mesma, comecei a pensar na vida e a cuidar melhor dela, 
fiquei me perguntando se essas crianças estão tão preocupadas em 
cuidar da saúde, do meio ambiente, por que não eu ? Isso para mim foi 
uma lição e entrei nesta causa com elas.”

Maria dos Santos - Moradora da rua adotada

“O estágio aqui no Sítio foi muito interessante, pois aprendi na práti-
ca algumas atividades que só conhecia através da fala dos profes-
sores, mas eu nunca tinha feito. Adorei o lugar, pois tem um monte 
de tecnologias interessantes, fique mais fascinado com a produção 
de mudas, e no final do estágio levar algumas para plantar na na-
scente lá de casa, é melhor ainda!”

Guilherme Alcântara , 16 anos , Estagiário estudante - Município- Itaobim

“Eu achei muito importante a oficina de Permacultura, aqui antes não 
tinha nada, vocês acabaram nos beneficiando com as tecnologias que 
nós nem sonhávamos que existia. Inovou tudo com os quintais maravil-
ha, aumentando a produção de alimentos.”

Claudiene Soares Cardoso - Comunidade: São José das Neves. 
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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.
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