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Projeto realizado em Araçuaí, Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais

EDITORIAL

Mutirão beneficia comunidade

Amigos leitores,
O Projeto Arasempre – Araçuaí para
todos, para sempre, tem dentre os
seus objetivos criar oportunidades de
geração de renda e permanência do
homem no campo, recuperar áreas
degradadas e proporcionar estilos de
vida mais saudáveis às comunidades.
Apresentamos, nesta edição, algumas ações realizadas pela comunidade e outras previstas para o período. A Feira Maravilha, os cuidados
com as nascentes, a produção de
alimentos orgânicos e o plantio de
mudas estão aqui registrados!

Feira Maravilha
Protagonismo e
geração de renda
Produtos sem agrotóxicos, alimentos
cultivados com respeito ao meio ambiente, à cultura local e ao produtor
rural. A proposta é oferecer itens de
qualidade, plantados cuidadosamente
por agricultores locais, oportunizando
a geração de renda, criando mais autonomia e a permanência do homem no
campo, evitando o êxodo rural e fortalecendo a agricultura familiar.
Os produtos da feira são diversos e naturais e vêm, dos Quintais Maravilha.
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Toda a produção torna-se
reflexo do trabalho entre a
equipe do projeto e as comunidades rurais de Araçuaí,
assegurando a oferta de alimentos saudáveis a todos. A
prioridade do consumo é da
família; a comercialização é
realizada somente a partir
do excedente. Nesta época
do ano, os produtos mais
encontrados na feira são:
doces, queijo, requeijão, biscoitos, corante, frango caipira, ovos e quiabo. Em média,
são vendidas 30 Cestas Maravilha por mês.
Participe da Feira Maravilha!
Todas as sextas-feiras, das
8h às 12h, no quiosque.

100

Mudas plantadas na
nascente - comunidade
Malhada Preta

40

Mudas de Sansão do
Campo plantadas no
Sítio
Maravilha
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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.

Moradores participam
do plantio de mudas
Grande avanço na produção de mudas frutíferas e nativas,
utilizando sementes das comunidades atendidas pelo Projeto
Arasempre. As mudas produzidas foram plantadas nas comunidades e nas nascentes da Chapada do Lagoão.

Comunidades Rurais
Mutirão beneficia
comunidade Malhada Preta
Concluído o cercamento da nascente e plantio de 100 mudas
de espécies nativas e frutífeiras aos arredores da nascente da
Escola Municipal São Vicente, na comunidade Malhada Preta.
Atualmente 80 pessoas usam a água da nascente para consumo. Sete famílias participaram do plantio.
“Quando cercamos as nascente estamos protegendo
do pisoteio de animais e contribuindo para o desenvolvimento de plantas nativas naquele local, criando
um espaço protegido e com potencial mais elevado.”
Regina Poluceno Jardim, educadora

DESTAQUE

“Ser Criança A magia esta no ar”
A cultura é nossa matéria-prima de aprendizado
e transformação social. Através dos saberes
e fazeres das pessoas, aproximamo-nos,
compreendendo um pouco mais sobre a
comunidade onde vivemos. As mobilizações
comunitárias são impulsionadas quando
valorizamos aquilo que as pessoas constroem,
transformando vivências em metodologias de
educação.

Parceria de sucesso
Aprovação do Projeto de Extensão (IFNMG), do professor Irã
Pinheiro Neiva, para monitoramento de quintais acompanhados
pela equipe do projeto. Os alunos do projeto acompanharão as
propriedades dos agricultores e contribuirão com assistência
técnica.

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

Com prazer e empolgação, o grupo Chuva
Colorida realizou uma encenação dos momentos
reais da Irmandade dos Homens Pretos do
Rosário. Foi uma apresentação com rei, rainha e
tamborzeiros! As pessoas ficaram emocionadas
ao ver a alegria e satisfação das crianças no
momento da cantoria e batucada.
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Centro de Permacultura
Doação de alimentos
na comunidade
A manutenção e manejo em todos os setores do Sítio fazem
a diferença! A equipe apropriou-se das atividades e neste período foram produzidos 993 quilos de alimento (cenoura, banana, tomatinho, quiabo, espinafre, cebolinha, salsa, rúcula,
berinjela, banana e mandioca), destacando entre eles a banana e a mandioca. A produção foi destinada à alimentação das
crianças no Ser Criança e na Ação Social.

Uso consciente da água
Diagnóstico das atividades do Sítio para o levantamento dos
pontos na propriedade que utiliza água. O Sítio Maravilha
sofrerá adequações na sua estrutura física, de acordo com o
Projeto Arasempre. Com a construção do abatedouro, o gasto de água no local aumentará. Assim, realizamos um diagnóstico para mensurar a quantidade hídrica utilizada no processo. Através desta pesquisa, reconhecemos os pontos de
irrigação da propriedade que devem ser melhorados. Essas
informações possibilitam-nos saber precisamente o volume
de água gasto dentro do sítio.

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

“Posso avaliar este estágio como um dos mais importantes para
minha formação. Houve troca de experiências, conhecimento e
motivação para continuarmos nossos caminhos, vencendo os
desafios e buscando sempre soluções que garantam qualidade de
vida para todos nós e para as gerações futuras.”
Guilherme, de 18 anos – IFNMG – Campus Araçuaí.
“A Feira Maravilha é algo que ajuda a valorizar a produção orgânica dos quintais, contribui com a geração
de renda para os pequenos agricultores e garante
um produto de qualidade para os clientes, proporcionando melhoria na qualidade de vida dos mesmos.”
Maria de Lourdes - São João do Setúbal

“Depois que iniciamos as atividades de permacultura no meu quintal,
estamos mais compromissados com o meio ambiente... Sinto tudo mais
agradável; tenho variedades de mudas frutíferas e muitas hortaliças e até o
ar ficou mais puro!”
Edna Rodrigues, mãe de Luiza Eugráfhio e Luiz Filipe

O que vem por aí?
Distribuição de mudas
fevereiro
Local: Comunidades rurais

Plantio de hortaliças
Fevereiro
Local: Sítio Maravilha

Implantação de galinheiro móvel
Fevereiro
Local: Sítio Maravilha

Formação metodológica com
moradores rurais
Fevereiro
Local: comunidades Santa Rita de
Cássia, Santa Luzia e Tesouras

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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