
Amigos leitores,

Nesta edição, o boletim infor-
mativo do Projeto Arasem-
pre compartilha as ações que 
marcaram o mês de setembro. 
Destacamos as atividades rea-
lizadas com as crianças, a meta 
alcançada pelo viveiro do Sítio 
Maravilha. Temos também as 
informações completas sobre a 
captação de sete nascentes na 
Chapada do Lagoão, além da ex-
pectativa das famílias que rece-
bem uma muda de árvore frutí-
fera por cada criança que  nasce.
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Projeto realizado em Araçuaí, Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais

2004.636 123pneus coletados na zona 
urbana para jardinagem 

mudas produzidas no 
Centro de Permacultura 
Sítio Maravilha

brinquedos confeccionados 
pelas crianças 

São entregues mensalmente 
ao Hospital São Vicente de 
Paulo, 40 mudas frutíferas. 
Cada criança que nasce, recebe 
ao sair da maternidade, uma 
muda dentro de uma cesta de 
fibra de bananeira, produzida 
na Comunidade São João do 
Setúbal, pela produtora rural 
Maria de Fátima Borges. Para 
acompanhar o presente, um 
lindo cartão confeccionado pela 
Fabriqueta Dedo de Gente de 
Araçuaí, pintado com tinta de 
terra. A Cada muda plantada 
e cuidada pelos pais, gera um 

laço do amor entre a família, a 
criança e o meio ambiente, além 
de contribuir com um futuro 
melhor para o planeta. Em 
contrapartida, o Hospital orienta 
os pais quanto à relação de 
carinho e atenção que devem ter 
com o bebê e fazem um paralelo 
entre o novo membro da família 
e a pequena muda que levarão 
para casa. A expectativa é que 
as famílias tenham o mesmo 
cuidado e atenção com a muda, 
dessa forma em um cuidar 
mútuo, acabem se aproximando 
ainda mais. 

Uma criança uma vida

O despertar para um novo amanhã
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Plantio de mudas 
na Chapada 
A Escola São Vicente na comunidade Malhada Preta é 
considerada um ponto luminoso para disseminação das 
ações e princípios do Arasempre. Situada no coração 
da APA Chapada do Lagoão, recebe crianças, jovens e 
moradores da região, ao todo são 102 alunos, divididos 
em dois turnos. A escola tem acolhido diversas ações do 
Arasempre e é um espaço de referência de aplicação de 
tecnologias de Permacultura. Uma das atividades foi o 
plantio de 200 mudas de árvores na comunidade vizinha 
que fica na chapada do Lagoão.

Segundo a professora Sheila, ”Uma Nova Cultura  está 
nascendo no coração dos alunos, dos funcionários e das 
comunidades”. Afinal, estamos todos unidos por um 
planeta mais verde, a ação de poucos no presente, pode 
ser o resultado que esperamos no amanhã. 

Captação de nascentes – 
Chapada do Lagoão
Foram realizadas sete captações de nascentes na Cha-
pada do Lagoão, juntamente com a entrega de man-
gueiras, canos, caixas d’água e bóias.  O objetivo das 
captações é atender a demanda de água dos animais 
sem desperdício e conservar a estrutura de solo da nas-
cente, o que melhora a qualidade da água e garante o 
consumo humano e animal sem permitir o acesso dire-
to.  A partir das reflexões que foram feitas sobre as nas-
centes, as famílias tiveram mais clareza sobre seu papel 
no cuidado com a água.

Comunidades Rurais 

setembro

Construção dos miniviveiros 
Os miniviveiros construídos na Escola Municipal São Vi-
cente, Malhada Preta – Chapada do Lagoão e no Institu-
to Federal do Norte de Minas Gerais, contribuirão para 
a formação dos alunos na educação ambiental. Com a 
produção de mudas, o envolvimento de toda a comu-
nidade será atuado, o que torna o espaço um lugar de 
aprendizagem entre a escola e a comunidade. 

“O miniviveiro construído aqui na Escola São Vicen-
te – Malhada Preta é uma oportunidade para os pais, 
alunos e todos que residem no entorno da Chapada do 
Lagoão. Esse miniviveiro será o local de estudo e in-
centivo  para as nossas crianças, onde elas produzirão 
as próprias mudas para plantio nos quintais, nascentes 
e nas encostas da Chapada.”

Antônio Gomes, agricultor
Comunidade Santa Rita de Cássia

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.

02O Projeto Arasempre - conta com o patrocínio da 
Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental



Ser Criança 

setembro

Ser Criança é bom demais
O Ser Criança é um lugar de descobertas e realizações, 
uns se identificam com a pintura, outros com a culiná-
ria, alguns com a leitura, com arte de desenhar, de criar 
ou confeccionar brinquedos e inventar brincadeiras. As 
pessoas vão se encontrando e apropriando de suas ha-
bilidades, o que faz multiplicar o Ser Criança na escola, 
em casa, ou em qualquer lugar. 

Parceria que multiplica
A escola Leopoldo Pereira fez bonito no desfile cívico 
dos 145 anos de Araçuaí. A semente foi plantada com 
a parceria do ser Criança, que é uma das iniciativas do 
projeto Arasempre, e a escola não perdeu tempo, valori-
zou e mostrou para a cidade que é possível fazer bonito 
na confecção dos figurinos. Ao usar materiais alterna-
tivos, como tinta de terra, fuxico de tecido e pano cru, 
as crianças desfilaram a beleza e a cultura para toda a 
cidade. Juntas, mostraram que o Vale do Jequitinhonha 
tem muitas riquezas.

A música na formação 
das crianças 
Foi realizada mais uma formação musical com as crian-
ças do Ser Criança, para a entrada de novos integran-
tes no coral Meninos de Araçuaí. A realização foi dada 
pelo grupo Teatral Ponto de Partida e cinco crianças 
foram selecionadas, entre elas, Éder, um menino cheio 
de vontade que se entregou aos encantos da oficina e 
ensaios, agora leva a arte da beleza das histórias, can-
tigas, danças da cultura do nosso Vale para diversas ci-
dades do Brasil. 

DESTAQUE
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A arte de inventar

Com a pedagogia do brinquedo tudo é possível! A 
alegria proporcionada ao construir o seu próprio 
brinquedo, eleva a autoestima e faz com que as 
crianças sejam capazes de deixar o dia mais har-
monioso e feliz. Durante o mês de setembro fo-
ram confeccionados 123 brinquedos nos grupos. 

DESTAQUE



Abrace com ternura
Com a pedagogia do abraço aprendemos “ser” e fortale-
cer os nossos vínculos e as nossas relações interpessoais. 
É muito importante que tenhamos uma convivência 
harmoniosa, especialmente que as crianças respeitem 
suas diferenças e queiram o bem uma das outras. Para 
fortalecer essas relações, o grupo Alecrim criou o “Dado 
do Amor” que é uma brincadeira de aproximação entre 
as pessoas com diferentes gestos de carinhos, gentileza 
e cuidado. 

 Centro de Permacultura 
– Sítio Maravilha

Viveiro de mudas e 
produção
 
 O viveiro de mudas é um espaço para reproduzir espé-
cies vegetais nativas, frutíferas e hortaliças. As mudas 
são mantidas em um espaço com temperatura ideal e 
com disponibilidade de água e irrigação, além de serem 
usados os substratos produzidos a partir da adubação 
orgânica. 

O trabalho potencializado com as sementes crioulas 
iniciado a partir das Casas de Sementes existentes no 
Centro de Permacultura e na Chapada do Lagoão  foi-
formado para o resgate da cultura de coletar, produzir 
e armazenar sementes. Neste mês de setembro foram 
produzidas 4636 mudas entre nativas e frutíferas. 

“A produção de mudas aqui no Centro de Permacultura 
é uma atividade muito importante, pois nós estamos 
contribuindo com o reflorestamento rural e urbano.”

Manoel dos Passos, agricultor
Sítio Maravilha

Construção do galinheiro 
A construção do novo galinheiro na zona 01, possibilita 
a divisão entre frangos e galinhas para o abate. Além de 
facilitar o manejo, a nova dependência ajudará na dura-
bilidade da  vegetação.

Pintura com tinta de terra
 Para que o Centro de Permacultura ficasse com espaço 
mais bonito, foram realizadas as pinturas com tinta de 
terra na casa de sementes, no banheiro compostável e 
no galpão onde são guardadas as ferramentas do sítio. 
As pinturas foram feitas por quatro jovens da Dedo de 
Gente,  com muitas tonalidades de terras, deixaram os 
espaços mais bonitos e coloridos. 
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Vozes da Comunidade

“A muda que estou levando para casa vou cuidar junto com a 
minha família, para que ela cresça com vitalidade, produzindo 
muitos frutos.”

Josiane Gomes – Araçuaí

“Com muita satisfação e carinho preparo novas receitas alternativas 
para as crianças, sem deixar perder o desejo de guloseimas que toda 
criança tem, como o brigadeiro de mandioca que fiz junto a elas, assim 
contribuo para uma educação alimentar saborosa e saudável e ainda 
ganho o carinho delas.”

Girlane Paiva, cozinheira educadora

“É muito bom ver a alegria e a expectativa das crianças participando 
mais uma vez das oficinas. Ali estava Maria Julia, minha filha que há 
dois anos participa do Ser Criança, cheia de empolgação e decidida 
para se tornar uma nova integrante do coral. Foram três dias de muita 
expectativa e quando chegou o dia final, disseram que ela seria uma 
das escolhidas, foi tanta felicidade que chegamos a nos emocionar.”

Cristiana Gomes, educadoras e mãe de Maria Julia

“Vou cuidar bem dessa caixa para o gado não atrapalhar. Antes da caixa 
havia muito desperdício de água, o gado pisoteava a nascente e a água 
estava sumindo na terra.”

Terezinha Barbosa, agricultora
Comunidade Malhada Preta
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