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Amigos leitores,

Este boletim é uma forma de compar-
tilhar com nossos parceiros, equipe e 
demais participantes do Arasempre, 
o andamento do projeto através das 
ações já realizadas e os resultados 
alcançados. 

Acreditamos que podemos provocar 
mudanças de atitudes e posturas, 
através das formações de multiplica-
dores e disseminação de tecnologias 
socioambientais, educativas e de mo-
bilização comunitária, que contribuem 
com a construção de uma cidade me-
lhor para todos e para sempre.
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Projeto realizado em Araçuaí, Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais

O Centro de Permacultura, localiza-
do no Sitio Maravilha, é um labora-
tório de tecnologias alternativas e 
uma referência para as práticas de 
permacultura na região. Mantém-
-se como um modelo de desenvol-
vimento integrado e harmônico. Es-
paço formador e multiplicador de 
tecnologias alternativas e sustentá-
veis no manejo da terra, produção 
de alimentos e criação de peque-
nos animais. 

É um local onde temos a possibilida-
de de aprender fazendo. São muitas 
as tecnologias, e qualquer pessoa 
pode multiplicar em sua casa, na 
comunidade ou em sua propriedade 
rural. Confira algumas delas: 
- Preparo de sabão e detergente; 

- Paisagismo à beira do lago, reu-
tilizando garrafas PET e pneus; 
- Gotejamento nas plantas à bei-
ra do lago; 
- Construção de leras utilizando 
o próprio material da capina do 
terreno, como forma de contri-
buir com a recuperação do solo; 
- Adubação verde. 

Uma das estratégias de disse-
minação dessas tecnologias 
é por meio das oficinas reali-
zadas no próprio sítio ou nas 
comunidades. Neste período 
foram realizadas três oficinas 
de permacultura, com grupos diversifi-
cados: comunidade Tesouras - Araçuaí, 
equipe de educadores CPCD e Grupo 
Encantar, da cidade de Uberlândia/MG.

Os principais assuntos trabalhados nas oficinas 
foram introdução à permacultura, zoneamento de 
área, floresta de alimentos, viveiro, plantio de hor-
taliças, casa de sementes, manejo de animais na 
propriedade e manejo do pomar.

Centro de permacultura
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Coleta de sementes 
A coleta de sementes nas comunidades é uma importan-
te ação realizada no Projeto Arasempre. Cada semente 
colhida, nativa ou de frutífera foi pesada, catalogada e 
armazenada na Casa de Sementes do Sítio Maravilha. A 
proposta é usar essas sementes para produção de mu-
das e depois, as mesmas serão replantadas na Chapada, 
contribuindo com a revitalização da mata nativa que aos 
poucos está desaparecendo devido as queimadas. 

Além das comunidades rurais da Chapada do Lagoão, 
foram acessadas sementes do Banco de Semente na 
comunidade de Caldeirão, em Itinga e mobilizados os 
alunos do ensino fundamental do Instituto Educacional 
Antônio Consenza Leite (Ineacle), totalizando a coleta 
de sete quilos de sementes.

Permacultura
As oficinas realizadas nas comunidades Tesouras, Santa 
Luzia do Tombo e Santa Rita de Cássia, nos quintais de 
João Bento, Antônio Gomes e Sidinália, tiveram o ob-
jetivo de discutir os princípios da permacultura com as 
famílias e educadores, buscando garantir maior biodi-
versidade local, possibilitando a preservação da Chapa-
da e todos os ecossistemas naturais existentes na comu-
nidade. Na oportunidade, foram replicadas as seguintes 
tecnologias: canteiro mandala, buraco de lixo, compos-
to orgânico, cobertura orgânica e irrigação por goteja-
mento, usando garrafas PET.

Comunidades Rurais

Proteção das nascentes
Foi realizada a primeira etapa da oficina “Proteção 
de Nascentes” na Escola Municipal São Vicente, co-
munidade de Malhada Preta. Participaram 27 pes-
soas, representando famílias que serão beneficiadas 
com o cercamento de nascentes e implantação de 
sistemas e captação de água das nascentes. 

No primeiro momento, a oficina abordou a parte 
teórica e, em seguida, houve a visita à nascente, 
abertura de picada e início do plantio de mudas nas 
áreas desflorestadas. Um mutirão para instalação de 
postes e arame ocorrerá no início de dezembro. Esta 
primeira nascente atende a 17 famílias da comuni-
dade de Malhada Preta e Girau, e 100 alunos da Es-
cola Municipal da Malhada Preta.

Foram distribuídos para os participantes o material 
de cercamento e as mudas de graviola, amora, tama-
rindo, mamão, ipê, pinha, etc. Além do cercamento, 
capacitações, plantio de mudas e sistema de gestão 
estão projetados para integrar a estratégia de prote-
ção, que prevê o cercamento de mais 15 cursos d’água.

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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Extrativismo em comunidades 
da Chapada do Lagoão

Em 17 de novembro, na Chapada do Lagoão, foi realiza-
da roda de conversa na qual refletiu-se sobre a susten-
tabilidade das comunidades da Chapada. Participaram 
extrativistas de três comunidades: Santa Rita de Cássia, 
Lapinha e Santa Luzia do Tombo, sendo aproximada-
mente 15 pessoas na atividade tradicional de extração 
de pequi (Cariocar brasiliensis) e folha-da-palmeira para 
fazer vassouras. 

Durante a discussão, houve a manifestação e interesse 
dos participantes de aprender a fazer mudas de pequi 
de forma mais rápida, com maior eficiência na germi-
nação. 

Houve ainda o interesse de realizar um intercâmbio com 
a Cooperativa Grande Sertão Montes Claros para conhe-
cer a experiência de outras comunidades que trabalham 
com o pequi, afim de discutir técnicas de coletas ade-
quadas, processamento, conservação e armazenamen-
to, além do cercamento de nascentes. 

Há expectativa da comunidade de que esses intercâm-
bios ocorram para a troca de experiências. Foram distri-
buídos para os participantes o material de cercamento 
e as mudas de graviola, amora, tamarindo, mamão, ipê, 
pinha, etc. Além do cercamento, capacitações, plantio 
de mudas e sistema de gestão estão projetados para in-
tegrar a estratégia de proteção, que prevê o cercamento 
de mais 15 cursos d’água. 

Vale a pena contar

Uma Criança Uma Vida – uma 

muda para cada criança nascida.
 

De agosto a novembro, foram produzidas no Sitio Ma-
ravilha 946 mudas frutíferas e 462 mudas nativas. Fo-
ram distribuídas nas comunidades rurais 369 mudas 
entre espécies nativas e frutíferas, e para manutenção 
da ação “Uma criança, uma vida” – foram distribuídas 
180 mudas frutíferas. O programa é uma parceria com 
o Hospital São Francisco, que entrega para as mamães e 
seus bebês, uma muda de árvore ao saírem do hospital.

Ser Criança

Alunos do IFNMG visitam   
o Ser Criança
Os alunos do 3º ano do ensino médio do Instituto Fede-
ral do Norte de Minas Gerais (IFNMG) participaram das 
atividades do Ser Criança. Por meio de entrevistas e da 
participação das atividades práticas e teóricas os alunos 
vivenciaram momentos lúdicos. 

Jogos, brincadeiras e rodas – atividades propostas pela 
equipe de educadores – proporcionaram momentos de 
interação, convivência, respeito, socialização, tornando 
o aprendizado mais prazeroso. 

“Ao receber a muda na saída do hospital, percebi que 
a graviola é a fruta que mais identifica comigo, por 
gostar muito. Espero que o hospital juntamente com 
os parceiros continuem levando essa ação adiante, 
para que as próximas mães sejam presenteadas com 
uma muda.” 

Flávia Ferreira Hunas 
Hospital São Vicente – Araçuaí
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Rua dos Meninos

Rua dos Meninos foi o nome carinhoso dado 
à rua adotada pelas crianças, para ser cuidada 
e transformada por eles mesmos. A rua acaba 
sendo uma extensão do espaço do Ser Criança, 
transformando o bairro das crianças em espaços 
contínuos de educação e geração de diversas 
aprendizagens. 

As transformações já são visíveis: árvores grandes, 
casas pintadas, redução do lixo, quintais com 
mandalas e diversos pontos de encontros para 
oficinas de brinquedos, jogos, biscoitadas e muito 
mais! 

Neste mês, a rua ganhou mais 10 mudas, entre 
frutíferas e nativas, e um quintal referência, na 
casa de Edna, mãe de Luiza. Foram implantadas 
diversas tecnologias neste quintal, depois da 
realização de uma oficina de permacultura 
(mandalas, bordaduras, podas de plantas, plantios 
de mudas diversas, organização da área e limpeza). 

Nesta casa também foi colocada uma algibeira 
de livros para empréstimos e mediação de leitura 
para atender a outras crianças da comunidade.

DESTAQUE
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O que vem por aí?
Retorno das atividades 
27 de janeiro
Local: Ser Criança

Cadastro das famílias atendidas 
pelo Projeto Arasempre 
Fevereiro
Local: Comunidades Giral, Ferreira, Malhada 

Preta, Tesouras, Santa Rita de Cássia, Santa 

Luzia do Tombo - Chapada do Lagoão 

Visita às comunidades
Fevereiro
Local: Comunidades Giral, Ferreira, Malhada 

Preta, Tesouras, Santa Rita de Cássia, Santa 

Luzia do Tombo - Chapada do Lagoão

Agrofloresta - Plantio 
em Santa Rita de Cássia   
Fevereiro
Local: Quintais Maravilha da comunidade 

Santa Rita de Cássia

Vozes da Comunidade
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Vozes da Comunidade

“Cultivo as hortaliças com o maior gosto, porque 
as pragas não estão atacando  as folhagens e a 
produção vem aumentando a cada dia.”

Deir Regis Silva
Comunidade Santa Luzia do Tombo

“Sonho que no futuro mais e mais pessoas e instituições 
possam conhecer o Projeto Arasempre e que levem 
daqui os valores humanos que aqui são plantados.”

Guilherme Arueira, visitante

“Essa parceria do CPCD, com o Conselho Gestor da 
APA, contribui para fortalecer o nosso trabalho de 
conservação da Chapada.”

Antônio Gomes, vice-presidente do Sindicato                     
dos Trabalhadores Rurais de Araçuaí
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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 Henrique Santana Barros 
Soares e Simone Cecília Menezes da Mata.

Expediente
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