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Relatório de Atividades da
Ecovila Águas Contentes 2021
No ano de 2021, diante da pandemia, a Ecovila permaneceu fechada para visitações sem atividades com o público até o mês de
novembro/2021, quando as duas doses da vacina contra a COVID já tinham imunizado grande parte da população. Em novembro, a
Ecovila realizou a primeira atividade com o público externo, um mutirão para o início do plantio do SAF.
Ao longo do ano foram realizadas o plantio da horta, limpeza, manutenção dos espaços comuns realizado pelo caseiro e associados.
Em 30 de novembro de 2021 o caseiro Alexandre Francisco Cândido e sua família deixou de trabalhar na Ecovila (pedido de
demissão).
Devido a nova situação residencial da Ecovila, onde Marta estará morando em sua nova casa e André vem estando cada vez mais
presente, devido a reforma da casa de hóspedes e construção da casa dele e da Cyra, os associados decidiram que a casa “do caseiro”
será reformada e transformada em “casa de hóspedes” para que os prestadores de serviços externos possam ter uma opção de
permanência enquanto desenvolvem seus serviços na Ecovila. Além disso, os associados também podem hospedar amigos e familiares
e a Associação poderá acolher voluntários. Neste sentido, a associada Cyra Malta e o associado André Leme decidiram conduzir e
financiar a reforma da casa para que possam ali permanecer enquanto ocorre a construção da sua casa.
Também tivemos fortes chuvas inundando a estrada de acesso e as margens do Rio Baependi na Ecovila.
Enfim, o ano de 2021 apesar de ficar praticamente fechada aos visitantes, realizou inúmeras ações internas, sempre priorizando a
melhoria dos espaços coletivos e melhoria do solo, por meio de técnicas agroecológicas, visando a produção de alimentos saudáveis.
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1. Atividades administrativas
As seguintes associadas realizam atividades administrativas:
Mônica Borba – Diretora Financeira é responsável pela elaboração do fluxo de caixa que é encaminhado ao contador mensalmente.
Todos os pagamentos do caseiro, prestadores de serviços, gastos com a manutenção, infraestrutura e despesas em geral mediante nota
fiscal com CNPJ da Associação Vale de Transição, que insere no Sicob e a presidente Marta Magalhães é responsável pela 2ª aprovação
dos pagamentos. Em 2021 nosso contador Muri faleceu, por conta da Covid e seu filho Mateus assumiu a empresa de contabilidade do
pai.
Em 2021 ocorreram empréstimos e doações a Ecovila, por parte dos associados para cobrir gastos extras com demissão do caseiro,
estrutura do Viveiro, instalação de poste padrão da CEMIG.
2. Atividades de Comunicação
A Andréa Villares vice-presidente é responsável pelo e-mail da Ecovila, contatos pelo seu WhatsApp e resposta aos contatos de
interessados na Ecovila, com apoio de Mônica Borba. Semanalmente é feito o acompanhamento dos e-mails recebidos e enviado
resposta. Também são realizadas as atividades de postagem de fotos 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. Foi incluído no Facebook que é necessária a apresentação da carteira da vacina para a visitação na Ecovila,
e iremos reforçar essa informação no site.
Observamos que grande parte dos contatos para conhecer e visitar a Ecovila tem interesse em exercer trabalho voluntário, porém
como mantivemos a Ecovila fechada e não temos um programa de voluntariado estruturado, não recebemos voluntários em 2021.
Também foram desenvolvidas placas novas para apoiar a chegada de visitantes a Ecovila Águas Contentes.
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3. Mutirão
Em novembro de 2021 foi realizado um mutirão com a presença do Arnaldo Motta e Léia Viana, interessados nas atividades da
Ecovila, com a presença dos associados Cyra, André, Mônica e Marta e Carmen. Foram plantadas cerca de 40 arvores frutíferas no SAF –
Sistema Agroflorestal.

Mônica, Marta, Arnaldo, Leia e Cyra (esq. para dir.)

Marta, Arnaldo, Carmen e Leia observando a área de plantio
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4. 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.
a) montagem de 3 novos canteiros na parte de cima do pomar.
b) aquisição do pela associada Cyra Malta do tratorito para uso pela Ecovila em maio 2021 e em outubro foram adquiridos mais
implementos e a carroça. O equipamento pertence à associada e pode ser utilizado pelos demais associados da Ecovila para atividades
no terreno;
c) reestruturação do galinheiro da Ecovila; atualmente temos 10 galinhas poedeiras e 1 galo. Cuidados com o galinheiro,
melhoria da estrutura, melhoria da alimentação, compra de bebedouros e de alimentador e compra de tambor para guardar a ração.
d) plantio do milho foi realizado em 12 de outubro de 2021 (Cyra, André, Carmen, Catia, Marta), bem como com o apoio do caseiro
Alexandre e da prestadora de serviços Cristiane que auxiliaram no plantio de milho, frutíferas e feijão na área do SAF. Durante o inverno
foi realizado o preparo do solo para o plantio do milho, com o tombamento da braquiária com o tratorito em maio/junho de 2021.
e) Foi iniciado o manejo com o tratorito na área do SAF e do SAF Café. Fizemos cobertura com a palha seca nos dois SAFs.
f) Na Horta foi utilizado o esterco disponível no curral da Ecovila.
g) Foi realizado também o plantio de aveia para melhoria do solo na área do SAF e, após, foi feito o plantio de batata doce, milho
e feijão.
h) Foi plantado feijão de porco, crotalária, sarraceno e nabo forrageiro nas áreas do SAF para melhoria do solo.
i) Na área do curral 1 e 2 com o conserto dos mourões e instalação de arame novo e montagem de bebedouros.
j) Em 2021 foi realizada a reforma da estrutura do telhado e das mesas do Viveiro, com o reaproveitamento dos mourões de
eucalipto, e a aquisição de lona nova e mão de obra.
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k) No topo do morro estamos melhorando a qualidade do solo, inserindo matéria orgânica, plantando sarraceno e adubação
verde para o plantio do café em consórcio com as bananeiras.
l) A casa que era ocupada pelo caseiro foi pintada com tinta natural pelo lado de fora.
m) Foi realizada uma arrumação no Paiol e a manutenção das roçadeiras e lâminas.
n) Foi realizado o conserto da bomba do poço.
o) Foi realizada a melhoria nos acessos e estradas internas da Ecovila.
p) Abaixo do galinheiro foi feito plantio de milho, algodão e mamona.
q) a reforma da casa de hóspedes iniciada em dezembro de 2021 pela associada Cyra e André, troca de telhado, reforma do
banheiro, troca da fiação elétrica, abertura de acesso da cozinha para a horta, construção de uma varanda, pintura e acabamentos
gerais. Doação da reforma da casa pela associada Cyra.
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