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Projeto realizado em Araçuaí, Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais

EDITORIAL
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Amigos leitores,
Nesta edição, o boletim informativo do Projeto Arasempre
compartilha com você as ações
que marcaram o ano de 2016.
Dentre as principais atividades
destacamos a aplicação de tecnologias nos 25 quintais atendidos. Temos também o encerramento da formação dos 30
moradores como educadores
sociais na Chapada do Lagoão,
as oficinas de permacultura, as
atividades desenvolvidas com
as crianças, a distribuição e
plantio de mudas e muito mais!

Arasempre na tv. pág. 2
Distribuição e plantio de mudas. pág. 3
Quintais maravilha. pág. 4
Cercamento das nascentes. pág. 5
Alimentação orgânica. pág. 6
Vozes da comunidade. pág. 7

Um sonho realizado no Vale água armazenada nas barragens

Em
2016

As barragens construídas
realizaram o sonho dos moradores. Estão cheias de
água da chuva!

tar a área, foram plantadas
1.500 mudas, entre nativas
e frutíferas no entorno das
três barragens.

As famílias podem fazer planos para o futuro e permanecer na sua terra. Como
também, aumentar a produção de alimentos, criar pequenos animais, e aumentar
a segurança hídrica e alimentar para todos que estão
aos arredores das barragens.

“Estou feliz demais com a barragem, que era um sonho, e hoje
virou realidade. A importância
da barragem pra mim é que
agora vou poder plantar mais
hortaliças e frutíferas saudáveis! Não vou precisar comprar
na feira. Meu lugar é aqui!”

Com o objetivo de diminuir
a evaporação e reflores-

160

crianças atendidas
diariamente no
Ser Criança

Sidnália, moradora
Comunidade Tesoura

1.300

brinquedos
confeccionados no
Ser Criança

25.000

mudas plantadas
nas comunidades

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.

Arasempre na tv
Recebemos no projeto as equipes de filmagem da Inter
TV e TV Cultura. As duas equipes estiveram em Araçuaí
para fazer reportagens a respeito do Projeto Arasempre.
Sobre como e quais foram as transformações provocadas na vida das pessoas, através de ações realizadas e
tecnologias disseminadas. O protagonismo e a criatividade das pessoas que contam esta história na prática,
como as crianças, educadores, jovens, famílias e comunidade foram muito importante para que a gravação
fosse sucesso.

Ser Criança
Oficina de comunicação
A equipe Arasempre participou de uma oficina de comunicação coordenada por Júnia Carvalho, Kátia Becho
e Xande Pires. O Foco principal foi falar, ouvir, ver e escrever. Foi um encontro que se deu de forma construtiva, despertou a atenção e o olhar minucioso de cada
participante para elementos despercebidos. Durante a
oficina buscamos trabalhar a realidade vivida no dia a
dia pela equipe do projeto com base em quatro focos.
Foi uma experiência que enriqueceu e agregou mais conhecimento sobre como enxergar e apresentar o que
fazemos de maneira mais autêntica e bela que cada um
traz consigo.

Então, já é Natal...
O grupo Borboleta Pequenina fez a sua própria criação
de Natal, com material reciclável. Trouxeram juntos o espírito de equipe, amizade, alegria e muita criatividade. A
criançada não hesitou em deixar a sua imaginação fluir.

As crianças se admiraram, pois conseguiram ensinar
para suas famílias a importância de ter um quintal bem
cuidado, com hortaliças, verduras e frutas sem agrotóxicos. Reaproveitando o que se tem, com uma saúde mais
protegida por meio do “Quintal Maravilha” e uma rua
mais arborizada.

Chuva de ouro –
a beleza e o encantamento
O grupo Chuva de Ouro ficou muito contente com a chegada do verão, foi uma alegria poder ver a criançada pular
e subir em sua árvore preferida. As crianças produziram
muitas mudas de chuva de ouro, para o reflorestamento
às margens do nosso rio. E além de recuperar a mata ciliar o que é de muita importância para gente, a beleza e o
encanto que a árvore proporciona é fantástico!

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

02

Amigo carinhoso
As crianças trocam cartas entre amigos de maneira carinhosa, o que desperta vínculos afetivos ainda maiores
e também uma relação de amizade. Esta atitude motivou outras crianças a terem mais cuidado com o outro,
estendendo a prática para as suas famílias de um jeito
simples e divertido.

Comunidades rurais
Encerramento da formação
de jovens e moradores como
educadores sociais
O encontro aconteceu na Chapada do Lagoão com participação dos 30 agentes atendidos pelo Projeto Arasempre. O objetivo foi finalizar as atividades de formação e a
entrega do certificado e avaliação do trabalho, realizado
durante a execução do projeto. Na oportunidade, houve
um lanche compartilhado entre os participantes.

Distribuição e plantio
de mudas
Crianças que colocam a mão
na massa
As crianças não perdem tempo, não esperam que alguém faça algo para melhorar o mundo para elas. Colocam a mão na massa, criam ideias e estratégias, fazem
sua parte e inspiram os adultos a pensarem assim também. Unindo os saberes para transformar o seu lugar
em um lugar melhor para viver. Elas fizeram parte das
atividades de plantio de 25.000 mudas em nossa cidade
durante o ano.

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

Através das mobilizações de distribuição e plantios conseguimos alcançar nossa meta de 25 mil mudas plantadas, entre frutíferas e nativas. Os principais locais onde
plantamos as mudas foram na Chapada do Lagoão,
Comunidade Malhada Preta, São José das Neves onde
12 nascentes foram cercadas, e na comunidade Tesouras, além de 8 bairros da parte urbana de Araçuaí. No
período chuvoso continuamos com maior intensidade
aos plantios nas comunidades, Vargem João Alves, Santa Rita de Cássia, São João do Setúbal e no entorno da
Chapada, possibilitando o aumento da recuperação de
áreas e revitalização dos locais que foram atingidos pelo
fogo. Os plantios foram uma ação do Projeto Arasempre, que marcou a população de Araçuaí e comunidades
rurais, despertando o gosto pelo plantar em busca de
um espaço mais verde e arborizado.
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Quintais maravilha
Aplicação de tecnologias de permacultura (hortas mandalas de pneu, composto orgânico círculo de bananeira,
espiral de ervas, zoneamento, entre outros) em 25 quintais nas comunidades atendidas pelo Projeto Arasempre. A partir das tecnologias reaplicadas nos quintais,
criamos espaços que reúnem tecnologias de referência
em permacultura, chamados de Quintais Maravilha. Estes quintais são áreas mais organizadas e zoneadas de
acordo com a permacultura, lixo zero, queimada zero,
produção de alimentos saudáveis, reaproveitamento de
águas cinzas entre outras tecnologias.

Coleta de sementes crioulas –
cuidar, multiplicar e partilhar
As sementes crioulas foram coletadas nas comunidades
rurais atendidas pelo Projeto Arasempre e durante pequenas ações realizadas na zona urbana. As sementes
coletadas foram armazenadas na casa de sementes do
Centro de Permacultura, onde foram catalogadas por
variedade, pesadas e guardadas adequadamente. O que
garante uma germinação com qualidade. Ao todo foram
coletadas 50 kg de sementes nativas.

Captação de sete nascentes
Foram visitadas, dimensionadas e definidas as 7 nascentes
que tiveram sua forma de captação de água melhorada.
Onde os animais acessavam diretamente a área da nascente, foi realizado o cercamento, e proposto uma captação
de água dentro da nascente, com condução por tubulação
para fora da área cercada e instalação de um bebedor com
boia. Este procedimento permite atender a demanda de
água dos animais sem desperdício, conservando a estrutura de solo da nascente e melhorando a qualidade de água,
já que os animais não mais acessarão este local, não defecarão ou descartarão urina nas águas.

O Projeto Arasempre - conta com o patrocínio da
Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental
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Cercamento das nascentes
Foram cercadas 15 nascentes, conforme previsto no
projeto. As famílias beneficiadas com o cercamento das
nascentes são referências para outras e ao mesmo tempo multiplicadoras de informação do quanto é importante proteger e cuidar das águas. Para o cercamento
destas nascentes algumas famílias se reuniram em mutirão, outras, os próprios proprietários se responsabilizaram pelo cercamento, com o material doado pelo projeto. A proteção destas nascentes é de suma importância
para as 140 famílias desta região e principalmente para
as muitas famílias que se encontram nas comunidades
desta área.

Sítio Maravilha
Culturas consorciadas
aumentam a produtividade
Foram plantadas hortaliças variadas nas 20 mandalas,
teve também a ampliação de plantios de quiabo, abóbora, palma e feijão. Com o objetivo de aproveitar o
espaçamento entre as árvores, foi realizado o consórcio
de milho com frutíferas, na Aérea da APP (área de preservação permanente), para que não faltem verduras e
folhagens nos projetos no início de 2017.

Barragem de captação de
água para produção
As barragens construídas realizaram o sonho dos moradores. Estão cheias de água da chuva!
As famílias podem fazer planos para o futuro e permanecer na sua terra. Como também, aumentar a produção de alimentos e até mesmo criar pequenos animais,
e a segurança hídrica e alimentar para todos que estão
aos arredores das barragens.
Com o objetivo de diminuir a evaporação e reflorestar
a área, foram plantadas 1.500 mudas, entre nativas e
frutíferas no entorno das três barragens. Formando um
habitat natural e melhor para os animais silvestres da
região, tudo isso foi feito na comunidade Tesouras.

Comunidades do Vale aprendem técnicas de permacultura
A realização das oficinas no Centro de Permacultura e
Comunidades Rurais, têm como objetivo disseminar as
práticas de Permacultura entre os agricultores da região
de Araçuaí e despertar nos participantes o cuidado com
o meio ambiente e com seus quintais. Além de aprender
as tecnologias, como utilização e reutilização da água
nas casas, produção de mudas frutíferas e nativas para
a alimentação das famílias, reflorestamento das nascentes, cobertura e compostagem orgânica, entre outras
tecnologias da permacultura. Ao todo foram realizadas 8
oficinas entre o Centro de Permacultura e comunidades
rurais, com participação de 128 pessoas.
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Alimentação orgânica – saúde
levada a sério!
Ao todo, foram entregues durante o ano de 2016 ao
Ser Criança e Ação Social 32.875t de alimentos – frutas,
verduras, polpas de legumes e carne de porco, frango
e coelho, 1.350 molhos de hortaliças, 7 dúzias de ovos
caipira e 16 dúzias de ovos de codorna. A proposta é
proporcionar uma alimentação saudável e diferenciada.

DESTAQUE

Viveiro tem demanda
crescente de mudas
O Centro de permacultura foi o responsável pela
produção das 25.000 mudas. O viveiro de mudas
é o espaço ideal e adequado para reproduzir espécies vegetais nativas, frutíferas e hortaliças,
conservando-as em uma temperatura ideal, com
disponibilidade de água para irrigação e uso de
substratos produzidos a partir da adubação orgânica. A produção de mudas é potencializada com o
uso das sementes crioulas, oriundas das casas de
sementes localizadas no Centro de Permacultura e
também na Chapada do Lagoão. Durante o período do Projeto Arasempre, destacamos o aumento
na produção, principalmente com a presença dos
estagiários no Centro de Permacultura, onde eles
tiveram orientações sobre a produção de mudas,
desde o correto armazenamento das sementes,
até o ciclo vegetativo, o viveiro é um laboratório
de estudos que tem contribuído com a formação
destes alunos.
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Vozes da Comunidade
Contribuir com o reflorestamento da comunidade São Marcos é de
grande importância. O plantio daquelas mudas proporcioná o melhoramento do solo que se encontra em um estado de compactação.
É importante salientar que o simples ato de plantar uma árvore pode
mudar tudo, completamente, desde o paisagismo a uma vida.”
Igor Cardoso Costa - Estudante do IFNMG – Campus Araçuai

“ Foi gratificante participar desse plantio na comunidade
São Marcos, ver jovens empenhados e querendo deixar
um mundo melhor para as próximas gerações.”
Antonina de Fátima Esteves dos Santos – Participante do Curso
de Educação Ambiental – Senai Araçuai

“A oficina de Permacultura foi uma grande oportunidade para nós,
professores, alunos e comunidade. Aprendemos muita coisa boa.
A oficina foi muito proveitosa, tudo feito na prática, facilitando a
nossa aprendizagem.”
Elizete Martins de Souza – Professora da Escola Municipal
Fazenda Diamantino - Comunidade São José das Neves

“As pessoas aos poucos se apropriam como cidadãos que cuidam
e transformam a sua porta de casa, rua, o seu bairro, a escola,
comunidade e cidade em um lugar bem melhor para se viver. As
transformações são resultados das ações realizadas nas escolas
e comunidades, que provocam novos aprendizados.”
Maria de Fátima Cardoso, educadora

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.
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