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Projeto realizado em Araçuaí, Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais

EDITORIAL

DESTAQUES
Ser Criança - Envolvimento e
participação das famílias. pág 2

Amigos leitores,
O Centro Popular de Cultura e
Desenvolvimento (CPCD) compartilha
com vocês a 2ª edição do informativo
“Arasempre - Araçuaí para todos,
para sempre.”

Parceria com IFNMG. pág 2
Agrofloresta. pág 3
Sítio Maravilha - Produção de

Esta nova fase do projeto tem como
objetivo fazer de Araçuaí uma cidade
melhor, tendo os princípios da Carta
da Terra como norteadores.

mudas. pág 3
Oficinas comunitárias. pág. 3

As ações previstas nesta nova fase já
foram iniciadas. Este informativo traz
um pouco das ações que já estamos
realizando e ainda o que vem por aí!

Ser Criança
Junto com a comunidade foi lançado
pelo educador Yuri Hunas o desafio:
“Todas as crianças de Araçuaí têm direito de tomar banho de rio”. A partir
desse pretexto, nosso objetivo é recuperar a mata ciliar do Rio Araçuaí,
no Vale do Jequitinhonha, em Minas
Gerais.
Para isso, queremos construir uma Fábrica de Árvores: um viveiro de mudas
que produzirá as árvores nativas necessárias para a arborização das margens do rio.
A ideia inicial é manter o viveiro em atividade por um período de cinco anos
tempo que um ipê demora para florir.

160

Crianças atendidas
no Ser Criança

O que vem por aí? pág 4

Queremos vestir o Rio Araçuaí com roupa verde, bordar uma floresta em torno
dele, para que assim as
araras voltem a morar nas
margens desse rio. Araçuaí
significa, em tupi guarani,
rio das araras grandes.
Do ponto de vista técnico,
a recomposição da mata
ciliar evitará a erosão das
margens e o consequente
assoreamento do rio, além
de contribuir para a preservação da biodiversidade.
Foi uma iniciativa do Ser
Criança junto ao Projeto
Arasempre para fazer dessa cidade um lugar melhor para se viver.

320

01

É uma campanha que foi lançada nas
redes sociais e que você pode apoiar e
compartilhar pelo Facebook do projeto.

Mudas plantadas no Sítio
Maravilha e comunidades rurais
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Brinquedos produzidos
no Ser Criança
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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.

Ser Criança
Envolvimento e participação
das famílias
Com objetivo de promover ações educativas que
oportunizem maior interação e participação das
crianças, adolescentes, famílias e comunidade, são
realizadas quinzenalmente oficinas de saúde, educação ambiental (permacultura), educação (Estatuto
da Criança e do Adolescente), rodas de conversa com
trocas de saberes e fazeres. Através dessas ações encontramos maneiras diferentes e inovadoras de diminuir o índice de violência familiar e uma vida mais
afetiva e humana.

Comunidades Rurais
Apresentação
do projeto Arasempre
Em agosto foi realizada a apresentação do projeto na
Escola Municipal São Vicente, na Comunidade Malhada Preta, e no Sindicato Rural dos Trabalhadores. Na
escola, houve a participação de 45 pessoas, entre alunos, professores e agricultores que estão no entorno da
Chapada (Girau, Neves, Lapinha, Santa Rita de Cássia,
Santa Luzia do Tombo, Córrego Narciso, Malhada Preta
e Tesouras).
Foram expostas as ações a serem realizadas em parceria
com as comunidades inseridas no projeto. Na oportunidade, falou-se da implantação do viveiro de mudas na
escola, que será iniciada no segundo quadrimestre do
projeto. Todos os participantes e a escola deverão contribuir também com a coleta de sementes para o viveiro.

“Percebi que o meu filho Igor, de seis anos, se tornou
um menino mais tranquilo e responsável depois que
entrou no projeto. Antes, ele era preguiçoso pra ler,
não organizava suas coisas pessoais e hoje ele até
ajuda corrigir os seus irmãos mais velhos.”
Arlete mãe de Igor, Luiz Henrique
e João Vitor

Parceria com IFNMG
Visita de Carlos André e do professor Irã Pinheiro do
IFNMG, nos Quintais Maravilha da comunidade São
João do Setúbal, para que eles pudessem conhecer as
tecnologias sustentáveis que foram implantadas pelo
CPCD. A proposta do IFNMG é escrever um projeto de
extensão, que atribui a assistência técnica para esses
pequenos produtores em parceria com os alunos bolsistas do curso de Agroecologia, levando conhecimentos e
práticas para as famílias rurais. A ação está prevista para
ocorrer a partir de fevereiro de 2016.

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

Agrofloresta
A manutenção de uma terra protegida é
condição fundamental para infiltração de
água. A agrofloresta é uma proposta de
produção familiar que possibilita o melhoramento do solo. Assim, foi realizado o
primeiro módulo da oficina de agrofloresta e implantação de unidade demonstrativa na comunidade Santa Rita de Cássia. A
oficina foi realizada por etapas sendo uma
parte teórica e outra prática, de sensibilização, diagnóstico da área e mutirão para
início de plantio de mudas.

Sítio Maravilha
Produção de mudas
Das 25 mil mudas previstas para produção e plantio, 22
mil sairão do viveiro do Sítio Maravilha. Para isso, um
planejamento foi realizado, ajustes na estrutura, inclusão de equipamento para substrato e redefinição da
equipe responsável. Essas são providências necessárias
para garantir o bom funcionamento do processo de produção de mudas que estão sendo geradas por sementes
e estaquias.

O próximo mutirão para realização de
poda e intensificação do plantio de mudas
deve ser realizado assim que as chuvas
chegarem efetivamente. Um intercâmbio
com os representantes das famílias que
estão recebendo as áreas de agroflorestas
ocorrerá no Sítio Maravilha para conhecimento de técnicas de poda, consórcios e
manejo de matéria orgânica.

Oficinas comunitárias
Com objetivo de mobilizar as comunidades a reaproveitar melhor o que têm, são realizadas as oficinas comunitárias e com receitas alternativas, usando os recursos
naturais disponíveis e de baixo custo, para produção de
sabão em pó, detergente e sabão em barra. Ao todo,
foram produzidos 80 litros de detergente, seis quilos de
sabão em pó e 4 quilos de sabão caseiro.

O Projeto Arasempre é realizado pelo Centro
Popular de Cultura e Desenvolvimento (CPCD),
com patrocínio da Petrobras, por meio do
Programa Petrobras Socioambiental.
Para saber mais visite: www.arasempre.org.br

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

“É muito importante a realização de um trabalho junto aos pais. A participação e envolvimento de todos com as crianças, durante as atividades, nos
permite conhecer o que nossos filhos aprendem. Temos a oportunidade de
vivenciar momentos que não tivemos em nossa infância e aprender coisas
novas através da troca de experiências.”
Maria Aparecida Ferreira, mãe de João Vitor Ferreira

“O Ser Criança me encantou! Fazer parte do projeto
é muito mais que estar presente, sinto que vou
aprender muitas coisas diferentes.”
Gabriela O. Mendes, de 15 anos

A capacitação é de suma importância para nos revigorar, serve de
incentivo e estimulo para correções de rumo. Inovação! Esse é o
caminho para que, juntos, façamos de Araçuaí um lugar melhor
para todos.”
Mauriléia Santos, educadora

O que vem por aí?
Oficinas de permacultura
Novembro
Local: Sítio Maravilha

Oficina de proteção de nascentes
Novembro
Local: Escola Municipal São Vicente

Coleta de sementes
Novembro
Local: comunidades rurais

Visita dos alunos do IFNMG
Novembro
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.
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