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DESTAQUES

Amigos leitores,
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Nesta edição, o boletim informativo
do Projeto Arasempre compartilha
com vocês as ações que marcaram o
mês de agosto. Dentre as principais
atividades desenvolvidas, destacamos a produção de mudas pelos estagiários do IFNMG, a meta alcançada pelo viveiro do Sítio Maravilha, o
cercamento de mais 12 nascentes e
a construção de 9 barragens na Chapada do Lagoão. Essas barragens
atenderão 11 famílias, as outras 6
chamamos de Barraginhas de Contenção, construídas às margens da
estrada da Chapada, com o objetivo
de desviar a água da estrada.
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Alunos do IFNMG participaram
de estágio no Sítio Maravilha
Os estágios no Sítio têm contribuído
com os alunos do Instituto Federal
do Norte de Minas Gerais (IFNMG),
agregando conhecimento e valor
para a formação de cada um, através
das práticas agroecológicas e sustentáveis. Durante a permanência dos
estagiários no Sítio, foram realizadas
as seguintes atividades: produção de
composto orgânico, produção de mudas e manejo na horta. A produção
de mudas foi a atividade que mais se
destacou, juntamente com a equipe
eles produziram sete mil mudas. Durante a produção os alunos fizeram
todo o procedimento do preparo do
substrato e plantios, utilizando a tecnologia de mudas por estaquia.
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brinquedos produzidos
durante as atividades
com as crianças

“O Sítio Maravilha proporcionou
um melhor conhecimento e aptidão, no âmbito ambiental, desde
suas oficinas, até seu estágio que
foi muito proveitoso e informativo
para nós. No Sítio também identificamos várias maneiras para
mitigar impactos que ali foram
causados ao longo do tempo, com
isso a permacultura que foi utilizada de maneira adequada visa
melhoramentos no meio ambiente
e na biodiversidade da área.”
Ivys Mendes, aluno do IFNMG
Campus Araçuaí
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garrafas PET coletadas
na comunidade

7.148

mudas produzidas no
Centro de Permacultura
Sítio Maravilha

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.

Crianças com a mão na
massa
As crianças do grupo “Pescadores da Alegria” sentiram
que poderiam melhorar a estética do jardim do Ser
Criança. Então, partiram para ação, pintando os muros
com tinta de terra e dando uma repaginada no jardim.
Elas se sentem donas do espaço, por isso colocam a mão
na massa e transformam o lugar em uma beleza mais
autêntica.

Ser Criança
agosto

Alimento gostoso e mais
saudável
Os adolescentes aproveitaram o dia para experimentar
mais uma nova receita de doce de mamão. O objetivo
é compor o cardápio da semana com uma sobremesa
especial. Todos os dias, eles são motivados a pesquisar
receitas dos seus pratos preferidos e substituir por alimentos saudáveis. As receitas levam o mínimo de açúcar possível, ou então, pode ser trocado por rapadura
ou açúcar natural da região.

Transformação constante
Os participantes do EJA da APAE vieram brincar, cantar
e batucar com a criançada do Ser Criança. Fizeram uma
festa de alegria, participaram da roda, deram opiniões e
se divertiram muito. O que é uma ótima oportunidade
para refletir e conversar sobre a diferença, essa que não
deve existir. A partir do momento que entram na roda
são tratados com igualdade, esse é o aprendizado que
os adultos e crianças adquirem.

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

É possível construir seu
próprio brinquedo?
Há mais de dezoito anos as crianças do Ser Criança respondem um desafio feito na roda: “é possível aprender
brincando sem precisar comprar brinquedos ?” Esta
pergunta passa por gerações com a resposta que “sim,
é possível” e dessa maneira todos os motivos servem
para aprender e brincar, desde que ocorram a valorização das ideias e potencial de cada um.
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Cuidar da saúde do corpo
é bom demais!
Para prevenir doenças como a micose e a frieira, as
crianças do Ser Criança se reuniram para fazer a limpeza
das unhas. Cuidando do corpo de maneira bem simples
e divertida, elas promovem uma vida mais saudável
agregando cuidado, carinho e respeito um pelo outro e
com a autoestima elevada.

Roda de Cafuné
Os adolescentes foram até a Escola Municipal Centro
Solidário Maria Emília para levar suas experiências de
roda de conversa e brincadeiras. Aproveitaram também
para trocar um pouco de carinho, cafuné e cuidado com
os pequeninos.

DESTAQUE

Olha quem
apareceu
na roda!
Hoje com 18 anos, morando em Belo Horizonte, o Palhaço Pipoca que nasceu das rodas do Ser Criança veio fazer uma surpresa
para as crianças e educadores. O menino
Mateus descobriu o seu talento ainda com
pouca idade. Segundo ele, as educadoras
acreditaram no seu potencial, por isso investiu. Um projeto de vida que ele incorporou
desde pequeno, com valores dignos e éticos
aprendeu a dar sentido ao seu sonho.

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

“A Natureza se prepara para
o período das chuvas!”
Com muitas flores e sementes, notamos que a natureza
vai se preparando para garantir a propagação da vida,
da diversidade e do verde!

“A partir das coletas de sementes que foram feitas
nas comunidades atendidas pelo Projeto Arasempre,
os agricultores estão valorizando o uso das sementes
crioulas, além de tudo, estão fazendo as trocas nas
próprias comunidades, com isso a produção de sementes na agricultura familiar é fortalecida.”
Hilton Moreira Ramalho, agricultor
Sítio Maravilha

De junho a agosto foram coletadas uma variedade de
sementes crioulas pelos Agentes Comunitários do Projeto Arasempre e pelos jovens da Dedo de Gente. A proposta da coleta de sementes é multiplicá-las em forma
de mudas. Produzidas no viveiro do Sitio Maravilha, as
sementes coletadas foram armazenadas na casa de sementes do Centro de Permacultura, onde são catalogadas para fazer as definições de cada variedade, pesadas
e armazenadas adequadamente, o que garante uma
boa germinação. Ao todo, foram coletados 15.164kg
de sementes. As principais sementes coletadas foram:
angico, mucuna, leucena, acácia verde, acari, maracujá,
tamarindo, jalapa, sacatrapo e pequi.

Um centro irradiador de
tecnologias e boas práticas
Parceria com a Escola –
Malhada Preta
A Escola Municipal São Vicente é considerada um ponto
luminoso para disseminação das ações e princípios do
Arasempre. Situada no coração da APA Chapada do Lagoão, ela atende 102 alunos e funciona em 2 turnos. A
escola tem acolhido diversas ações do Arasempre, como
o cercamento de nascente, plantio de mudas, oficinas
de formação em permacultura e formação de educadores e agentes comunitários. Recebe também o viveiro
de mudas Arasempre, com o objetivo de produzir e disseminar entre os alunos e suas famílias a importância da
prática de coletar semente, cultivar e repovoar a Chapada com as suas diversas espécies da flora, principalmente o pequi e a vassourinha.

O Projeto Arasempre - conta com o patrocínio da
Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental
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Cercamento de nascentes –
Chapada do Lagoão
O cuidado com as nascentes é uma ação contínua do
Projeto Arasempre. A Chapada do Lagoão é conhecida
pelo seu grande potencial de reserva de água e o grande número de nascentes existentes por lá. Cercar as
nascentes para as famílias tem um significado maior do
que se imagina, é garantir a permanência na zona rural,
pois ter água na propriedade é ter condições de permanecer na sua terra e produzir seu próprio alimento.
No mês de agosto, completamos 15 nascentes cercadas
nas seguintes comunidades: São José das Neves, Malhada
Preta, Santa Rita de Cássia e Giral. A proteção dessas nascentes é de suma importância para a região. As famílias beneficiadas com o cercamento das nascentes são referência
para as outras. O cercamento foi realizado em sua maioria
de forma coletiva, ao todo 140 famílias são beneficiadas
com as nascentes, totalizando em 560 pessoas atendidas.

Centro de Permacultura
- Sítio Maravilha

Oficinas alternativas
Troca de saberes

Construção do abatedouro

As oficinas de permacultura têm possibilitado muitas
trocas de experiências entre a equipe Arasempre e a
comunidade. Além das práticas de permacultura, trabalhamos também a produção de alimentos saudáveis e o
reaproveitamento.

A construção do abatedouro no Sítio Maravilha irá melhorar as condições de infraestrutura e de formação do
Centro de Permacultura, além de garantir as condições
de higiene no manejo das carnes. O abatedouro é de
fundamental importância para o abate de animais de
pequeno e médio porte, esses que são realizados mensalmente no Sítio para atender as crianças do Ser Criança e da Ação Social.

Uma dessas oficinas no Sítio Maravilha foi realizada com
10 mulheres atendidas pelo CRAS. Experimentamos várias receitas, como bolo de casca de banana, brigadeiro
de mandioca, rocambole de arroz, sucos de beterraba e
de couve. A proposta da oficina foi refletir a importância
do reaproveitamento dos alimentos. Tivemos um encontro prazeroso, onde as mulheres participaram de forma
coletiva, testando as receitas fáceis e de baixo custo.

Agosto
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Vozes da Comunidade

“Vejo que as oportunidades vivenciadas pelos nossos estudantes no Sítio
Maravilha permitiram uma prática muito importante na área ambiental,
proporcionando uma melhor consciência nos moradores da região do
Médio Jequitinhonha. Assim, agradecemos pela grande oportunidade e
parceria junto ao Instituto Federal.”
Irã Pereira, IFNMG Campus Araçuaí

“Obrigado Ser Criança, por fazer parte da minha vida, ter
acreditado em mim, nas minhas peripécias que para muitos
eram problemas. Em especial a minha educadora Léia, que
descobriu esse talento em mim e me mostrou o palhaço pipoca.”
Mateus Oliveira Santana, de 18 anos
ex participante do Ser Criança

“Sons, ritmos, alegria e muito cafuné contagiaram a nossa tarde. Foi
uma farra boa, onde crianças e adultos se tornaram um só. Risos soltos
se davam a cada batida do tambor, além de muita felicidade. Obrigada
Ser Criança e meninos por fazerem nossa tarde mais feliz.”
Tó Santana, diretora
Escola Municipal Maria Emília Vieira

“Achei interessante as formas alternativas de cuidar da natureza. Às
vezes, na nossa casa, acabamos jogando fora a sobra dos alimentos,
ou colocamos na geladeira e deixamos por lá, hoje eu vejo que pode
ter utilidade. Também gostei da horta suspensa, pois não tenho um
quintal em casa. Depois da oficina vi que é possível ter uma horta
suspensa de pneu ou litro descartável.”
Juliene Ramos Ramalho, de 27 anos

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

06

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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