Relatório de Atividades da Ecovila Águas Contentes 2020
Resumo das atividades
No ano de 2020, muitas ações na área de infraestrutura e manutenção aconteceram na Ecovila, e a partir de março, quando iniciou a pandemia,
definimos não realizar atividades que envolvessem público externo.
No início do ano foi construído um galinheiro móvel e criado nosso galinheiro com galinhas caipiras. Outra ação importante foi a construção de uma
lixeira comunitária em parceria com vizinho na estrada de asfalto e uma fossa nova para a casa do caseiro.
No mês de março ocorreu a mudança de caseiro, e recebemos a família de Alexandre Francisco Cândido 40 anos, Cristiane Aparecida de Oliveira
Candido 38 anos e seus filhos Lucas 18 anos, Gabriel 14 anos e Helena 6 anos. O Alexandre é funcionário da Associação e a Cristiane presta serviços de forma
independente com a emissão de nota fiscal de sua MEI. As atividades do Alexandre e da Cris são orientadas pelo planejamento geral, sendo organizadas
mensalmente com rotinas pré-estabelecidas, visando manter as áreas comuns em ordem e limpas, plantio e colheita de hortaliças, colheita e produção de
polpa das frutas, manutenção dos canos de distribuição de d’água, manejo do galinheiro, e outras atividades afins.
Em abril, Ana Lucia Pilz Borba, presidente que administrou a Ecovila por 5 anos, informou que estava sobrecarregada de trabalho nas escolas públicas
em que leciona e que não poderia mais exercer o cargo de administradora. Carmen Borba que realizava a gestão financeira também solicitou que outro
associado pudesse assumir essa atividade, sendo assim, Mônica Pilz Borba assumiu ambos os cargos, se comprometendo a ir mensalmente para a Ecovila em
2020, seguindo o planejamento elaborado e aprovado na assembleia geral.
O planejamento da Ecovila em 2020 foi organizado em três áreas: administrativa, comunicação e infraestrutura e manejo, sendo praticamente todas
as atividades propostas realizadas pelos associados, caseiros e/ou prestadores de serviços.
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1. Atividades administrativas
Em 2020 encerramos a conta no Banco do Brasil e abrimos conta do Sicoob, informatizando os processos de pagamento do salário do caseiro,
impostos que o escritório de contabilidade insere na conta corrente da associação, e os demais pagamentos são realizados mediante envio de nota fiscal. Em
relação a compra de materiais, esses são adquiridos mensalmente pela associada Carmen Borba, que é ressarcida mensalmente pela Associação, mediante
envio de notas fiscais.
Foi finalizado o georeferenciamento da área da Ecovila em Fevereiro/2020. Foram feitos os mapas com a demarcação da área a ser objeto de
desmembramento para fins de acordo judicial. A proposta de desmembramento foi protocolada no Fórum em abril de 2020. O processo aguarda análise do
Juiz, após manifestação da parte contrária.

ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020

AD
MIN
ISTR
ATI
VAS

LIDERES

1. Abertura de conta SICOB

Ana e Carmen

2. Abrir conta para faturar pagamento do combustível, materiais de construção e elétricos.

Carmen e Mônica

3. Levantamento dos empréstimos dos associados a Ecovila para apresentar na assembleia

Luli

4. Revisar balancete e contas da Associação Vale de Transição 2020

Luli

5. Realizar fluxo de caixa e efetivar pagamentos via online na nova conta Sicoob 2020

Carmen e Mônica

6. Convocação assembleia no carnaval

Ana

7. Ata da assembleia do carnaval

Andréa

8. Registro ata no cartório

Ana

9. Elaboração de texto para revisão do regimento

Monica e Andrea

10. Negociação mensalidade de contador

Mônica e Carmen

11. Atualização dos dados do CAR

Monica

12. Negociação junto a CEMIG para troca transformador

Ana e Mônica
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2. Atividades de Comunicação
As atividades de comunicação foram assumidas pela associada Andrea Villares com apoio de Mônica Borba. Quando ocorreu a assembleia geral,
Mônica gravou depoimento de todos os associados, editando e publicando no canal do Youtube da Ecovila Águas Contentes.
Assista e compartilhe (1122) ECOVILA ÁGUAS CONTENTES - YouTube
Semanalmente é feito o acompanhamento dos e-mails recebidos e enviado resposta. Também são realizadas as atividades de postagem de fotos no
na e textos de atividades realizadas na página da Ecovila no facebook. Com a pandemia, foi publicada mensagem de suspensão das atividades presenciais,
mas disponibilizado o contato da associada Andréa para o contato por whatsapp pelos interessados, com a troca de mensagens. Foi realizada também a
atualização do site com notícias e fotos das atividades da Ecovila.

ATIVIDADES
COM
UNIC
AÇÃ
O

LIDERES

1. Atualizar site, publicar notícias

Andréa e Mônica

2. Editar vídeos e publicar no Youtube Ecovila

Mônica

3. Responder e-mails

Andréa

4. Gerenciar Facebook

Andréa

5. Responder contato de visita a Ecovila

Andréa

6. Organizar relatório de atividades 2020

Mônica, Andrea e
Cyra
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3. Atividades da infraestrutura e manejo das áreas da Ecovila
Muitas ações foram desenvolvidas na Ecovila tanto na área de infraestrutura, bem como na manutenção dos espaços, mesmo sem a realização dos
mutirões, como podemos observar na planilha abaixo.
No início do ano foi construído um galinheiro móvel e criado nosso galinheiro com galinhas caipiras. Outra ação importante foi a construção de uma
lixeira comunitária em parceria com vizinho na estrada de asfalto e a construção da fossa nova para a casa do caseiro.
Na área do Instituto 5 Elementos foi realizado o plantio de aveia para melhoria do solo no inverno e depois ocorreu o plantio de milho e feijão,
compondo com a plantação de batata doce e mandioca que já haviam sido plantadas no final de 2019. Apesar de todos os esforços de tornar essa área, numa
área produtiva a braquiária supera nossos esforços. Sendo assim, iremos continuar investindo para alterar essa realidade.
Nos meses de março e abril ocorreu um investimento na manutenção da casa do caseiro, que não estava previsto no planejamento, pois quando
houve a troca de caseiro foi verificado que a casa estava necessitando de pequenos reparos. Sendo assim foram realizadas as seguintes benfeitorias: conserto
do fogão a lenha, mudança do percurso da água servida do chuveiro, irrigando árvores frutíferas no pomar, conserto do piso do chuveiro, instalação da fossa
séptica, instalação de 220w no chuveiro da casa, colocação de pedras no entorno para evitar lamaçal em épocas de chuva, pintura interna de todos os
cômodos com tinta acrílica, pintura externa com tinta de terra, conserto do tanque e troca das telhas dessa área, visando acomodar bem a família Cândido.
Outra ação importante foi a instalação de energia e água para os lotes debaixo, além de manter essa área com gado do vizinho, que mantém a
braquiária sempre cortada e sob controle, além de fornecer leite à família do caseiro.
Visando ocupar todos os espaços da Ecovila o pomar 2 foi cercado com os mourões retirados dos eucaliptos cortados e também tem sido utilizado
como pasto, mantendo a área limpa. Para isso foi montado um novo curral e bebedouro para as vacas e bezerros.
No topo do morro, ao lado do Olho D’água, essa área foi roçada e estamos melhorando a qualidade do solo, inserindo matéria orgânica, plantando
bananeiras para plantio de café no Verão de 2022.
Também foi realizada a troca do transformador pela CEMIG e poste padrão pela associação, sendo que aguardamos a finalização dessa ação por parte
da CEMIG no início de 2021. Segue abaixo a lista de ações realizadas e os locais onde aconteceram e algumas fotos.
Infraestrutura e equipamentos
Cobertura viveiro com lona verde
Aquisição de escada de 10m

Local
CC – Centro Comunitário
CC – Centro Comunitário

Montagem de canteiros de hortaliças na área do antigo galinheiro

GL – Galinheiro

Montagem do galinheiro móvel

GL – Galinheiro
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Instalação do novo galinheiro e aquisição das galinhas

GL – Galinheiro

Remontar os antigos canteiros adubados e com troncos de bananeira plantar hortaliças

PM – Pomar em volta da casa do caseiro

Instalar fitas de irrigação em todos os canteiros de hortaliças

PM – Pomar em volta da casa do caseiro

Orçamento para instalar energia nos lotes debaixo

LD – Lotes de baixo

Instalação de cabo de energia para lotes debaixo

LD – Lotes de baixo

Manejo da estrada interna para melhorar drenagem com trator

ET – Estradas, Caminhos e Trilhas

Cascalhar entrada do Centro Comunitário e Viveiro 150m

CC – Centro Comunitário

Cascalhar entrada casa caseiro e em volta da casa 150m

CS – Casa do Caseiro

Conserto do fogão a lenha

CS – Casa do Caseiro

Conserto do piso do chuveiro

CS – Casa do Caseiro

Instalar tubulação da caixa avó para lotes abaixo e 1 cx de 500l no pomar

LD – Lotes de baixo

Instalar 220 no chuveiro a casa do caseiro

CS – Casa do Caseiro

Instalar 220 no paiol com 2 tomadas 110 e 220 dentro e fora e trocar fiação

PA – Paiol

Compra de ferramentas e equipamentos para Ecovila

PA – Paiol

Transferir iluminação e câmeras da entrada

ET – Estradas, Caminhos e Trilhas

Corte de 2 eucaliptos na entrada da Ecovila

ET – Estradas, Caminhos e Trilhas

Secar para 120 mourões 2,30 eucalipto para uso interno

A5 – Área 5 Elementos

5

Secar postes de 4, 5 e 6m de eucalipto para estruturas

A5 – Área 5 Elementos

CEMIG – Processo de troca de transformador e do poste

PM – Pomar em volta da casa do caseiro

Remendar lona verde onde há furos

CC – Centro Comunitário

Retirar casas dos marimbondos

CC – Centro Comunitário

Adubar canteiros e renovar mangueiras de irrigação

CC – Centro Comunitário

Pintura interna e externa da casa do caseiro

CS – Casa do Caseiro

Instalação de janelas de vidro na varanda e porta interna

CS – Casa do Caseiro

Roçar e manter estrada e caminho dos lotes debaixo da estrada principal até o rio limpos.

PE – Península

Plantar aveia no inverno

A5 – Área 5 Elementos

Projeção dos lotes da área debaixo, com geoprocessamento e demarcação dos lotes e estradas.

LD – Lotes de baixo

Instalação de fossa séptica

CS – Casa do Caseiro

Alteração do bebedouro do gado

LD – Lotes de baixo

Limpeza do pomar e plantio de árvores frutíferas

PM - – Pomar em volta da casa do caseiro

Roçar área e plantar sementes de adubação verde, batata doce, mandioca, cúrcuma

A5 – Área 5 Elementos

Bambuzal – roçar a área plantada e preparar nova área para novo plantio

PE – Península

Olho d’água – antiga nascente – roçar o entorno das árvores e adubar com esterco.

OD – Olho d’água

Transplantar 70 mudas de Jerivá e Cedro para matas ao lado do valo

AV – Áreas Verdes
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Coletar mudas de Jatobá e Cedro para o viveiro

VV - Viveiro

Cercar com arame farpado nova área de pastagem

PM2 – Pomar 2

Instalação de curral e bebedouro

PM2 – Pomar 2

MANEJO

LOCAL

Manejo viveiro

VV - Viveiro

Manejo da horta: mantendo canteiros sempre com palha seca, retirar mato, regar, plantar PM – Pomar em volta da casa do caseiro
hortaliças, colher hortaliças e fazer compotas.
Manejo do galinheiro: Limpeza bebedouros diária e a cada 2 dias trocar serragem do piso. Essa GL – Galinheiro
serragem deve ser armazenada para adubação dos canteiros.
Manejo do pomar: adubação das árvores frutíferas e poda

PM – Pomar em volta da casa do caseiro

Manejo do Centro Comunitário: limpeza geral, retirada de teias de aranha, irrigação dos CC – Centro Comunitário
canteiros, adubação dos canteiros, poda e retirada do mato nos canteiros.
Produção de polpas de frutas: colheita de frutas, lavagem, fazer polpas, embalar e congelar

CC – Centro Comunitário

Produção de doces com frutas do pomar

CC – Centro Comunitário

Colheita de ervas, secagem e embalagem

CC – Centro Comunitário

Oficina produtos de limpeza e repelente naturais para serem utilizados na Ecovila

CC – Centro Comunitário

Coleta de sementes e mudas

PM – Pomar em volta da casa do caseiro, CC
– Centro Comunitário, AV – Áreas Verdes
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Construção do galinheiro móvel em janeiro de 2020

Instalação do galinheiro móvel
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10

Instalação de lixeira comunitária na estrada de asfalta em parceria com vizinhos

11

Instalação da fossa séptica em março de 2020

12

Conserto do fogão

Pintura interna da casa

13

Conserto pia da cozinha

Conserto do tanque e encanamento agua servida
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Limpeza e organização do contêiner no Centro Comunitário em janeiro de 2020

Aquisição e organização das ferramentas no Paiol em janeiro de 2020

15

Limpeza e organização dos equipamentos no paiol

16

Definindo limites e espaços da Ecovila no Geoprocessamento em janeiro de 2020

17

Demarcação dos lotes na área debaixo da Ecovila

18

Instalação elétrica para os lotes debaixo

19

Corte de 2 Eucaliptos
20

Plantando no viveiro
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