Relatório de Atividades da Ecovila Águas Contentes
2018

Visuais maravilhosos da Ecovila - Fotos de Ana Lúcia Pilz Borba
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Resumo
Em 2018, a Ecovila Águas Contentes desenvolveu atividades direcionadas a infraestrutura e melhoria do
Centro comunitário, bem como atividades educativas, visitação da Universidade UNIFAL, mutirões,
produção de polpas de frutas locais, produção de cúrcuma para tempero, sede da 1ª reunião do Comitê de
Bacias do Rio Verde, confecção de placas e mapa da Ecovila no Centro Comunitário.
Ao longo do ano acontece coleta de alimentos (acerola, pimenta biquinho, cúrcuma, banana prata,
graviola, pitanga, goiaba branca e vermelha, manga, jabuticaba, abacate, chuchu, amora, pera), dentre
outros e produção de sementes.

Também acontecem atividade de contemplação e descontração na nossa prainha particular no rio
Baependi.
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Atividades nas áreas comunitárias
Na Ecovila Águas Contentes existem diversas áreas comunitárias, tais como os pomares, Centro
Comunitário e as APP – Áreas de preservação permanente ao lado da nascente e as margens do Rio
Baependi. Todos os anos promovemos mutirões de diversos tipos, envolvendo os associados, bem como
voluntários, amigos e vizinhos.
Em 2018 aconteceram as seguintes ações:
Em 26 de Janeiro – Mutirão para cobertura do telhado do Viveiro de Plantas, utilizando a palha da planta
Vetiver. Foram confeccionados feixes amarrados com arame e fixados sequencialmente junto ao bambu,
até obter a quantidade necessária para cobrir o telhado. Participação 9 pessoas.

Em 3 de Fevereiro – Mutirão de plantio de árvores na mata ciliar do rio Baependi, com a participação do
Professor Leonardo da UNIFAL, Universidade Federal de Alfenas e alunos, pois o mesmo leciona a matéria
de Gestão Ambiental e faz parte do currículo aulas práticas de campo. O plantio foi muito produtivo e
trouxe grande aprendizado para os alunos, pois os mesmos mencionaram que a prática de campo é
fundamental.
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Além do mutirão, gostaram muito de conhecer o Centro Comunitário onde acontecem atividades de
educação ambiental e práticas sustentáveis tais como: tratamento biológico de água e esgoto, minhocário,
viveiro e canteiros com ervas medicinais e encantos da Ecovila Águas Contentes. Participação 7 pessoas.

Em 17 de Fevereiro – Confecção de mesa de bambu para adultos e crianças, no viveiro educador e
reorganização dos espaços de madeiras e vasos. A responsável pelo Viveiro é a associada Carmen Lúcia
Borba. Participação 5 pessoas.
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Em 7 de Março – Mutirão para polpa de frutas colhidas no pomar, demonstrando a abundância na Ecovila.
As frutas coletadas forma: goiaba vermelha e branca, manga e graviola. Para armazenar essas polpas foi
adquirido um freezer, sendo essas poupas distribuídas para os associados da Ecovila Águas Contentes.
Participação 5 pessoas.

Em Março – Reforma e pintura da carroça para fins recreativos contemplativos, que fica no Centro
Comunitário.

Em 31 de Março – Finalização do Painel do Mapa da
Ecovila Águas Contentes que fica na área coberta do
Centro Comunitário, realizado pela artista plástica
Ana Lúcia Pilz Borba, atual Diretora Presidente e
gestora da Ecovila.
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Em 3 de Maio – Reunião do Comitê de Bacias do Rio Verde realizou-se na Ecovila Águas Contentes, com a
participação de Mônica Plz Borba Patrícia Otero, Regina Rocha, prefeito de Conceição do Rio Verde e
membros da prefeitura, convidados e Conselheiros dos 31 municípios1 do Sul de Minas Gerais, estando
presente integrantes dos 4 segmentos: Sociedade Civil, Usuários, Prefeituras e Estado. A Assembleia teve
por objetivo de aproximar as questões ligadas à gestão das águas e meio ambiente da Bacia Hidrográfica,
trazendo informações relevantes sobre as águas minerais dessa região da bacia. Tivemos a participação de
42 pessoas.
Ao final da manhã foi apresentada o Centro Comunitário de Educação Ambiental da Ecovila Águas
Contentes para mostrar aos representantes a proposta de trabalho de educacional ligada à
sustentabilidade, que vem se tornando uma referência no municipio de Conceição do Rio Verde.
Além de oferecer o espaço para a reunião servimos suco de polpa das frutas da Ecovila Águas Contentes.

1

Os 31 municípios são Airuoca, Alagoa, Baependi, Cambuquira, Campanha, Caxambú, Conceição do Rio Verde, Carmo da
Cachoeira, Carmo de Minas, Cristina, Cruzilha, Dom Viçoso, Elói Mendes, Itamonte, Itanhandu, Jesuânia, Lambari,
Monsenhor Paulo, Olímpio Noronha, Passa Quatro, Pedralva, Pouso Alto, São Gonçalo do Sapucaí, São Lourenço, São
Sebastião do Rio Verde, São Thomé das Letras, Soledade de Minas, Três Corações, Três Pontas, Varginha e Virgínia.
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Após a Assembleia visitamos o Parque de Águas de Contendas (águas minerais), juntamente com
representante da CODEMIG, que realizou a reforma, sendo a inauguração do parque prevista para os
próximos meses.

Em Maio – Confecção de placas para sinalização no Centro Comunitário e Receptivo da Ecovila Águas
Contentes, realizadas pelas associadas Ana Lúcia e Marta Schutzer Magalhães.
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Em Junho - Instalação de bancos rústicos no Centro Comunitário para descanso e contemplação.

E plantio da grama esmeralda pelos caminhos de pedras e áreas do centro comunitário.
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Em Julho - Finalização do acabamento dos banheiros e lavanderia do Centro Comunitário da Ecovila
Águas Contentes.

Em 8 de Setembro – Manutenção do sistema biológico de águas cinzas nos banheiros do Centro
Comunitário, com a participação das associadas Ana Lucia, Carmen, Marta e Mônica, amigas e crianças.
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Setembro – Produção de cúrcuma. Colheita, secagem confecção desta especiaria excelente, realizadas
pelas associadas Carmen Borba e Marta Magalhães. Participação 6 adultos e 3 crianças.

Ações de infraestrutura
Em 2018 foram realizadas algumas ações de infraestrutura ligadas a drenagem e abastecimento de água,
sendo elas:
Em 5 de Março – Manutenção da rede hidráulica e elétrica dos encanamentos que vão até a caixa d’agua
avó.
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Outubro – Aquisição e instalação de uma nova bomba d’água, pois a mesma havia sido danificada em
função de pedras e areia que se instalaram na tubulação perfurada de 100 metros em 2014. Essa troca
durou cerca de 20 dias, sendo que os residentes ficaram sem água.

Bomba nova

Bomba danificada

Gestão dos associados
Desde 2015 os associados Willem Gerard Jeths e Edna Jeths vêm sendo informados de que a construção de
sua residência está fora dos padrões estabelecidos pelo regimento interno, sendo encaminhada uma série
de notificações. Em 2018 o associado Willem, Edna e Maria Dolores Deliberato Fernandes entraram na
justiça contra a Associação Vale de Transição (AVT) e em 23 de novembro ocorreu a 1ª audiência para
tentarmos acordo entre as partes. Infelizmente o associado não aceitou a proposta da AVT e o processo irá
ter continuidade nos próximos anos.
O estabelecido no regimento em relação a construção é:
“1.3.2. As áreas a serem ocupadas pelos associados pioneiros devem valorizar as áreas verdes tornando-as produtivas e as
edificações devem ter no máximo 150m2 de área construída. Uma vez que não contabilizamos o segundo andar das casas
laterais nestes 150 metros, as casas centrais podem contabilizar 220 metros para uma justa divisão dos espaços construídos. As
varandas das casas se forem feitas somente com a sustentação de pilares/colunas em um espaço aberto, sem muros, vidros ou
2
janelas, não serão inclusas na cota de 150m . Caso, na varanda, haja construção em alvenaria, como muros, portas, vidros ou
2
janelas, a medição da varanda deverá ser inclusa na cota de 150m . As medidas das varandas devem ser de no máximo 30% da
medida geral do imóvel construído.”

A residência do associado Willem é muito maior do que o estabelecido, além dele propor receber clientes
para atendimento de tratamento de ozônio. Todos os demais associados não concordam com o tamanho
da casa, nem com o atendimento de clientes na área residencial, sendo assim está correndo o processo
judicial no Fórum de Conceição do Rio Verde/MG. Veja as fotos abaixo:
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Gestão de funcionários
Nesse ano aconteceu a troca de caseiro por duas vezes, ocasionando ruptura na manutenção das áreas
comuns da Ecovila. Porém esses problemas vêm sendo contornados pelas associadas gestoras da Ecovila
Ana Lucia e Carmen.

FIM
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