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Projeto realizado em Araçuaí, Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais

EDITORIAL
Amigos leitores,
Nesta edição, o boletim informativo do Projeto Arasempre, compartilha as ações que
marcaram o mês de outubro.
Dentre as principais atividades
desenvolvidas, destacamos a
produção de alimentos no Sítio
Maravilha, a transformação do
quintal de Sidinália, e as primeiras mudas produzidas no miniviveiro da Escola São Vicente. Temos também, a viagem do Yuri
para o Peru e a visita da gestora
da Petrobras em Araçuaí.
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Centro de permacultura
Sítio Maravilha
O Centro de permacultura é
um espaço onde se experimenta tecnologias socioambientais que contribui para
as mudanças de conceitos e
hábitos das pessoas que conhecem o trabalho realizado. Com a implantação das
tecnologias, há possibilidades de viabilizar a geração de
renda e a melhoria de vida da
equipe de campo e dos projetos que são atendidos. As
tecnologias geram o aumento da produção, que diferencia a qualidade de alimentos
da maneira que é produzida,

56

pessoas visitaram
o Ser Criança

através das práticas da permacultura, propiciando uma
relação harmoniosa entre o
homem e a natureza. Com a
ampliação das novas tecnologias como minhocário, sistema de Purificação de Águas
Cinza, Codornário, Coelhário,
Viveiro de Mudas, entre outros, torna -se o Centro de
Permacultura do Vale do Jequitinhonha, um lugar cada
dia mais integrado com a natureza, que dissemina ações
sustentáveis e faz a diferença
no Vale.

3.482

mudas produzidas no
Centro de Permacultura
Sítio Maravilha

591

mudas produzidas na
Escola Municipal São
Vicente - Malhada Preta

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.

Visitas no Ser Criança
Recebemos a visita de 35 alunos e 10 professores do colégio Brigadeiro Newton Braga – Aeronáutica do Rio de
Janeiro. A proposta deles era um estudo transdisciplinar
de elaboração de pesquisa acadêmica-escolar no Vale
do Jequitinhonha. O enfoque foi social, cultural e ambiental. Os alunos participaram da Roda Grande, brincadeiras, jogos do Bornal Ambiental, Contação de História,
música e muito batuque da cultura local.

Ser Criança
outubro

Encontro Internacional –
“Infância com Ternura”
O educador Yuri Hunas e o adolescente Erick Silva viajaram para a cidade de Lima, no Peru, para representar
o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento (CPCD)
em um encontro internacional sobre a infância, cujo o
tema era “Infância sem Castigo”. Eles tiveram a oportunidade de socializar as experiências vivenciadas no
Ser Criança, do Projeto Arasempre, além de fortalecer e
multiplicar a Pedagogia do Abraço. Contaram um pouco
sobre a importância de aprender através da promoção
de acolhimento e convivência e interagiram com pessoas de outros países, como China, Venezuela, Argentina, Índia e Estados Unidos.

As crianças mostram
que é possível
A TV Araçuaí foi até o Ser Criança para fazer uma reportagem sobre o dia das crianças. Na matéria, mostraram como é possível ter uma alimentação saudável de
maneira simples e divertida, apresentaram também as
produções dos brinquedos e brincadeiras, feitos pelas
próprias crianças. Na oportunidade, foi exibido um vídeo do ECA, onde as crianças expressam quais são os
seus direitos e deveres, segundo elas.
Você pode assistir pelo Canal Youtube – Bom Saber – Dia
das crianças – 11/10/16

O Projeto Arasempre - conta com o patrocínio da
Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental
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Educadores criativos
fazem a diferença
Com o objetivo de compartilhar e refletir sobre a não
violência, os educadores participaram da roda de planejamento e de formação contínua. Neste mês, o encontro
teve como foco o desenvolvimento e o acompanhamento das ações junto às crianças, famílias e escola. As maneiras diferentes e inovadoras são as que despertam um
maior cuidado, oportunidade e aprendizagem entre os
participantes.

Centro de Permacultura
Sítio Maravilha
Podas
A equipe de campo do Centro de Permacultura tem feito podas em 18 pés de laranja e 4 pés de jabuticabas. As
podas foram feitas após a colheita das frutas, que teve
como objetivo a retirada de todos os galhos secos, brotos ladrão (galhos não produtivos) e limpeza interna, o
que facilita a entrada de luz e aplicação de repelentes.
Essa atividade contribui também com o desenvolvimento e a produção das frutíferas.

Gestora da Petrobras visita
projeto Arasempre
Nos dias 18, 19 e 20 deste mês, tivemos a oportunidade
de receber a gestora da Petrobras, Ana Paula, em Araçuaí. Com o objetivo de conhecer as ações desenvolvidas
pelo Projeto Arasempre, ela visitou o Ser Criança, Dedo
Gente e as Comunidades Rurais em torno da Chapada do
Lagoão. Além das visitas nos espaços, foi realizada a roda
com a equipe responsável pela elaboração dos relatórios,
cujo o objetivo era acompanhar as metas conquistadas e
as que serão alcançadas até o final do Projeto.

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

Enxertia
O viveiro de mudas é um espaço para reproduzir espécies vegetais nativas, frutíferas e hortaliças. O permacultor Celso Souza fez a sua primeira experiência de enxertia, usando galhos da árvore do abacateiro. Esse tipo
de enxerte denomina-se ‘‘garfagem’’. O experimento
tem como objetivo antecipar a produção e a diversificação da mesma espécie em uma só árvore frutífera.
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Comunidades Rurais
Mobilização nas comunidades
Plantio de mudas
As mobilizações comunitárias aconteceram nas comunidades Tesouras, Santa Rita de Cássia, Malhada Preta,
São José das Neves e comunidade Piabanha. O objetivo
foi de plantar mudas frutíferas e nativas, que irão contribuir com a recuperação de áreas degradadas, e o aumento dos espaços produtivos e verdes. Na mobilização
estão inseridos jovens da Dedo de Gente, Educadores
e as parcerias locais: Conselho Gestor da APA, Cáritas
Diocena, comunidades, IFNMG e Interact.

Transformação no Quintal
Maravilha da Sidinália

Produção de mudas incentiva
cuidados com a comunidade

Com o esforço e o comprometimento dos agentes comunitários da comunidade Tesouras, juntamente com a
família da Sidinália, foram realizadas nos dias 16, 17 e
18 deste mês, as pinturas com tinta de terra na casa, na
cisterna de captação de água e nos pneus, que serviram
de horta para as plantas ornamentais. Na oportunidade
também foi construído um círculo de bananeira.

As primeiras 591 mudas produzidas no miniviveiro da
Escola Municipal São Vicente, Malhada Preta, foram
plantadas nas caixinhas de leite e garrafas pet, que foram arrecadadas através de doações e coletas no entorno da escola pelos agentes comunitários e alunos. O viveiro é um espaço que vai ser utilizado pelos moradores
do entorno da Chapada do Lagoão e pela escola. Alguns
agricultores da chapada já produzem suas próprias mudas de pequi, urucum, laranja, limão entre outros, em
pequena escala para plantar nos quintais. Agora, com o
viveiro, é possível viabilizar um aumentar da produção,
pensando na geração de renda familiar.

O quintal da Sidinália é um terreno inclinado, então, foram feitos plantios de leiras de palmas, que têm como
objetivo assegurar a matéria orgânica do local. O quintal
foi transformado em espaço de referência que possui
todas as práticas da permacultura.

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

04

Produção de hortaliças
usando sementes crioulas
O Arasempre tem realizado ações conjuntas que buscam preservar e conservar as sementes crioulas da região. Devido a estiagem prolongada, o senhor Antônio
Gomes, da comunidade Santa Rita de Cássia, acessou a
casa de sementes do Centro de Permacultura e foi contemplado com 30 gramas de sementes para plantar no
espaço agroflorestal. O controle da retirada de sementes é acompanhado seguido de uma ficha de controle e
monitoramento. O agricultor que leva uma determinada
quantia tem que preencher a ficha com os(excluir) determinados requisitos. As sementes que foram plantadas
apresentam uma qualidade de produção muito satisfatória, permite que o agricultor aumente novos plantios,
o que contribui na geração de renda para a família. A
partir das primeiras chuvas o senhor Antônio plantará 2
kg e meio entre feijão e milho.

DESTAQUE

Recuperação de área
degradada
A partir da capacitação técnica de permacultores
nas comunidades rurais, o agente comunitário Eudes Luiz, da comunidade Santa Rita de Cássia, está
reaplicando a aprendizagem no quintal. Assim, o
espaço que se encontra degradado é recuperado apenas com o os recursos naturais do próprio
quintal. A cobertura do solo é feita de palha de
feijão, restos de podas de bananeiras, galhos secos e cana de capim. Após a decomposição desses
restos de materiais a fertilidade da terra aumenta,
as plantas crescem mais fortes e produzem os alimentos em abundância.
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O que vem por aí?

Centro de Permacultura
novembro
Estágios no Centro de Permacultura
com os alunos da EFA Bontempo
de Itaobim.

Ser Criança
novembro
Pesquisa e coleta de informações para
a elaboração do IQP - Indicadores
de Qualidade de Produto, realizadas
com os pais e comunidade, crianças
e educadores do Ser Criança.
Primeira experiência da fábrica de
árvores - plantio de duzentas mudas,
às margens do Rio Araçuaí.
Pesquisa e produção
de teatro,
confecção de brinquedos, criação de
músicas, jogos, circo, figurinos para
as atividades de encerramento das
atividades 2016 do Ser Criança.
dezembro
Plantio de mudas com as crianças,
pais, comunidade e toda equipe
Arasempre, na zona urbana e rural
de Araçuaí.

dezembro
Visita de 70 educadores da Universidade de Viçosa ao Centro de Permacultura.

Comunidades Rurais
novembro
Produção de mudas no miniviveiro
da Escola Municipal São Vivente –
Malhada Preta
Plantio de mudas nas comunidades rurais, em torno da Chapada do Lagoão
e na Comunidade Piabanha.
Oficina de permacultura na Escola
Estadual Fazenda Diamantino.
dezembro
Distribuição e plantio de mudas, em
torno da Chapada do Lagoão.
Formação metodológica para os
agentes comunitários das comunidades
atendidas
pelo
projeto
Arasempre.
Construção de novos Quintais Maravilha, nas comunidades São João do
Setubal e São José das Neves.
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Vozes da Comunidade

“A produção de mudas aqui no Centro de Permacultura é uma atividade
muito importante, pois estamos contribuindo com o reflorestamento rural
e urbano.”
Manoel dos Passos, agricultor
Centro de Permacultura Sítio Maravilha

“Cada vez que as crianças e educadores vão em minha casa,
sinto que posso fazer sempre mais. Eles têm uma energia positiva que nos inspira a buscar e fazer cada vez mais para a nossa
saúde, o ambiente e principalmente para o bem estar de todos
envolvidos.”
Edna Rodrigues, rua adotada, mãe de Luiza Eugraphio

“Gente, quero agradecer muito o pessoal do CPCD que nos traz lindas
experiências, e agradecer o grupo de mutirão que me ajudou com a
pintura de minha casa feita com tinta de terra. No jardim, ou na horta,
agora posso dizer com orgulho e alegria que tenho um quintal maravilha e quero dar continuidade, pois sei que é para sempre.”
Antônio Carlos Luiz dos Santos, agricultor
Comunidade Tesouras

“Vim aqui no Ser Criança me despedir, pois tive uma proposta para
trabalhar em uma produtora musical em São Paulo. Então, vou correr
atrás do meu sonho, com a intenção de retornar à Araçuaí e montar
uma produtora para nossa cidade. Sei que o caminho é longo e pode
ser doloroso, mas aprendi na roda que não podemos desistir do nosso
sonho e para isso temos que lutar e acreditar nele. Obrigado educadores por terem passado pela minha vida.”
Georgiton Santos Gomes, 18 anos, ex participante do 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 de 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, Caroline Mércia, Matheus
Antúrio e Simone Cecília Menezes da Mata.
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