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1. Resumo Executivo
A Associação Vale de Transição – Ecovila Águas Contentes, teve muitos avanços em 2017, conquistando
bons resultados, tais como a existência de um corredor sem porteiras das demais propriedades, da estada
asfaltada até a nossa entrada. As parcerias junto ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde, vizinhos,
Escola Estadual Dom Othon Motta e a Prefeitura de Conceição do Rio Verde, também trazem
reconhecimento do nosso trabalho, criando vínculos de confiança e referencia nos temas em que
promovemos as nossas atividades ligadas a educação, meio ambiente e cultura.
Este ano foi construído, um novo caminho de servidão que dá passagem ao gado e cavalos, a casinha
de proteção do poço, um viveiro estruturado, potencializando a produção de mudas das plantas da Ecovila,
a manutenção mais intensa junto ao pomar 1, que vem fortalecendo as árvores frutíferas, ampliando a
produção de sucos destinada aos associados, funcionário, e diaristas. Também por meio dos mutirões
continuamos o plantio de árvores nativas nas APPs, a pintura dos banheiros com tinta de terra.
Para divulgar e captar recursos os associados se mobilizaram em São Paulo, promovendo dois bazares e
a realização do monologo do Gandhi, com apoio do ator João Signorelli associado voluntário da Ecovila.
Enfim, foi um ano bastante produtivo. Leia o relatório e fique por dentro de tudo que aconteceu.

2. Gestão
Realização da 6ª Assembleia Anual realizada em 11.3.2017



Apresentação das atividades realizadas em 2016, demandas para 2017, com foco na
melhoria do solo para pomar 1, manutenção geral da Ecovila.
Apresentação dos dados do fluxo de caixa e aprovação do Balancete 2016.

3. Parcerias
Em 2017 demos continuidade a parceria com o Comitê de Bacias do Rio Verde e iniciamos uma relação
de parceria com os vizinhos da Ecovila Água Contentes e com a Escola Estadual Dom. Othon Motta e
Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde/MG. Conheça os resultados abaixo.
Com o objetivo de buscar soluções conjuntas, promovemos uma reunião com VIZINHOS da
Associação e Associados para resoluções de questões referentes ao acesso da estrada, corredor, caminho
de servidão, água e segurança dos moradores locais, que ocorreu em 14/10/2017 na Ecovila. Todos saíram
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bem satisfeitos e foi montado um grupo no whatsap dos vizinhos que estavam presentes nesta reunião
para melhor comunicação de todos.
Segurança dos moradores locais, definimos que somente os vizinhos poderão transitar no caminho de
servidão ou na estrada interna da Ecovila. Para isso, foram distribuídas chaves para os vizinhos, devido aos
inúmeros assaltos ocorridos nas cidades vizinhas e visitantes perdidos ou inesperados. Esta resolução foi
tomada para maior segurança dos moradores da Ecovila.
Segue abaixo ações realizadas após esta reunião ao longo do 2º semestre de 2017.

Estrada/Corredor – Foi feito o CORREDOR, ou seja, cerca de ambos os lados nas terras do Sr. José
Sebastião/Marcelo e Luciano/Mara, sendo as porteiras liberadas para o trânsito local. O Sr. Rogério e Denis
terminaram o corredor deles no início do ano de 2018. Resultado, hoje temos um corredor da estada
asfaltada até a Ecovila, somente com a porteira da nossa propriedade que permanece fechada.

Mudança e recuo da Porteira de entrada da Ecovila para facilitar o Caminho de Servidão, (caminho
do gado/cavalo/moto/pessoas), sendo a manutenção desta passagem de responsabilidade da Ecovila.

Outra parceria estratégica é a nossa participação no Comitê do Rio Verde, sendo que a Associação
Vale de Transição S/C OSCIP, que teve a aprovação de uma cadeira Titular no Comitês de Bacias do Rio
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Verde em novembro de 2017, sendo que a vigência será de 2018 a 2022. A Associação já participa do
Comitê de Bacia do Rio Verde desde 2014, representando o Instituto 5 Elementos em Minas Gerais, e a Sra.
Ana Lúcia Pilz Borba que ocupa o cargo de Secretária do Comitê também é Diretora Presidente da
Associação Vale de Transição. A primeira reunião anual de 2018 será na Ecovila Águas Contentes.
Apresentação gratuita do espetáculo do Gandhi
em Conceição do Rio Verde – MG, na Escola Estadual
Dom. Othon Motta. Estiveram presentes 300 dentre
elas, prefeito, vice-prefeito, representante do Banco
do Brasil, professores, alunos, funcionários e
convidados. A apresentação causou um grande
impacto positivo ao público ao falar de Amor, Valores
Humanos, Justiça, Paz e Compaixão. Silêncio absoluto
na plateia durante todo o espetáculo. Após o término,
o ator João Signorelli conversou informalmente com a
plateia sendo muito acolhido com carinho, palmas e
sorrisos. Foi um grande sucesso. O espetáculo foi um
oferecimento da Ecovila Águas Contentes.

4. Infraestrutura
a. Pomar 1
Este ano o nosso POMAR 1 ganhou uma atenção e manutenção especial. Foram retiradas as
braquiárias com raiz no entorno da maioria das árvores frutíferas, foi afofada a terra, colocado esterco
moído, biofertilizante, plantio do amendoim forrageiro, feijão branco e cobertura de palha. Já observamos
uma melhora significativa das árvores, e por consequência ampliando sua produtividade.
Também foram retiradas muitas árvores frutíferas velhas e doentes, na perspectiva de abrir espaço
para plantio de novas árvores, sendo estas mudas saudáveis.

Foi plantado feijão branco – Fava de Porco – nas árvores
cítricas para aumento do nitrogênio e melhoria do solo sendo
todos cobertos de palha.
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Foram podadas várias árvores e galhos secos, revitalizando as árvores, principalmente as mais
antigas.
Aconteceu o plantio de 5 qualidades de Mandioca e 16 mudas de bananeira, ambos doadas pelo Sr.
Fábio, Sra. Marina, William, vizinhos e parceiros da Ecovila.

Plantio de novas árvores frutíferas como manga, amora, romã, acerola, banana, abacate, laranja,
maçã, graviola dentre outras.
Em relação ao esterco, fizemos parceria com o vizinho Sr. Marcos,
em que nós cedemos o capim napiê para gado, localizado no
Pomar 2 e eles nos retornam em esterco, sendo esta uma
parceria anual.
Mapeamento das
árvores existentes no
pomar.

Foram construídos dois suportes para chuchu e maracujá.

Também tivemos muita produção de frutas, as quais são consumidas pelos Associados, caseiro e
excedentes doados.
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MAPA DO POMAR 2017
Espécies de árvores frutíferas e
nativas*

Quadrantes e
quantidade
1
2
3
1
1
1
2
1

1
Abacate
2
Acerola
3
Algodão*
4
Ameixa
5
Amoreira
6
Angico
7
Banana
8
Café
9
Cedro*
10 Goiaba branca
12 Goiaba vermelha
13 Graviola
14 Ibisco branco*
15 Ibisco vermelho*
16 Jabuticaba
17 Laranja
18 Lima da percia
19 Limão cravo
20 Limão tahiti
21 Manga
22 Marmelo
23 Mexerica
24 Pera
25 Pessego
26 Pistache
27 Pitanga
28 Quaresmeira*
29 Romã
30 Trombeta branca*
31 Urucum amarelo
32 Uva
Total por quadrante
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1

5

1
1

1
1
2
1
1

1
1
1

5
6
1

1
2
1

1

2

1
2

2

1
1
2
5
1
2
2

1
4

3

2

1
3
1

1
2
1
1

1
3

1
1
1
1
1

27

1
27

9

8

16

G
4
2
1
1
1
1
5
1
3
11
10
1
1
1
3
12
1
2
5
4
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
87

2
1
1

Casa mãe
Paiol

3

5
4

Q
u
a
r
t
o

6

b. Centro Comunitário
O Centro comunitário continua sendo mantido e ampliado, com o objetivo de receber grupos de
pessoas interessadas nas ações da Ecovila. Segue abaixo as principais ações que aconteceram em 2017.


Colocação de pedras nos caminhos de acesso gramando toda esta entrada.



Construção do Viveiro de Mudas, organização das plantas, materiais, minhocário.
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Manutenção e produção das mudas do viveiro
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Plantio 20 mudas de Tumbergia na cobertura da cozinha comunitária, para cobrir o todo da
cozinha.
Manutenção dos canteiros, e da irrigação por gotejamento dos mesmos.
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Plantio de grama em volta da fogueira, nos tanques de evapotranspiração e águas cinzas e
caminhos de pedras.



Manutenção dos tanques de águas cinzas, retiradas de ervas daninhas.

c. Caminho de Servidão
Em 2017 a associação alterou o caminho de servidão, que passava ao lado da área residencial, pois
o transito de vacas, bois e cavalos neste caminho, perturba a paz e tira a intimidade dos associados, que já
residem ou construíram as suas casas.
Sendo assim, o percurso foi refeito passando pelas áreas da divisa da associação iniciando no
portão principal da Ecovila, com uma passagem específica para os animais, passando na lateral da
propriedade do Rogério, e lá no alto na lateral da propriedade do Sr. João Tatão, ambos vizinhos do
território da Ecovila, sendo a saída na porteira original do percurso anterior.
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d. Construção da casinha do poço
Para proteger o poço e a bomba foi construída uma casinha.

5. Mutirões
Em 2017 tivemos grandes realizações em nossos encontros com associados, amigos e visitantes,
promovendo 8 mutirões na Ecovila. Conheça abaixo as ações realizadas.
1. Reflorestamento da Nascente: árvores frutíferas e nativas 26/2/2017, com 13 participantes, depois
do plantio a chuva!

2. Manutenção dos Canteiros de ervas medicinais e flores. (17/6/2017) Erva Cidreira – 8 participantes
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3. Três mutirões para pintura com Tinta Ecológica (3 etapas e grupos diferentes),
a. Sr. Frederico – 17/junho - 16 pessoas
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b. Lela, Celso e galera – 28 e 29/7 - 10 pessoas

c. Parentes e Amigos. Finalização da Pintura dos Banheiros 4/11 – 8 pessoas
4. Mutirão de plantio de Mudas no Pomar 1 e 2

5 Telhado de Palha de vetiver, para sombrear o viveiro de mudas (dez/2017) – 8 pessoas
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6 Amigos fizeram a doação de mudas de tromba de elefante para ornamentar a estrada. Além de
doar as mudas também plantaram.

6. Bazares
Visando angariar recursos para a Ecovila e divulga-la em 2017 promovemos dois bazares em São Paulo,
conheça os resultados abaixo.
1º Bazar – Aspicuelta Evoluir (Vila Madalena – São Paulo) 13/5/2017– Produtos da Ecovila, artistas de
São Paulo.

2º Bazar – Sala Crisantempo (Vila Madalena – São Paulo) – Produtos da Ecovila, artistas de São
Paulo e apresentação do espetáculo do Gandhi com João Signorelli. A arrecadação do espetáculo foi doada
pelo ator para a Ecovila Águas Contentes.
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7. Recursos Humanos

Funcionário Kennedy




Ótimo funcionário, criativo e resolve com habilidade diversas situações.
Pintou e arrumou a casa internamente.
Foi feita uma lavanderia coberta para melhoria da casa.

Voluntários
Tivemos a participação de 5 voluntários dias 8 e 9/julho. Os participantes ajudaram na manutenção do
Pomar e dos canteiros de Ervas do Centro Comunitário Educativo. Aprenderam muitas coisas e ficaram
muito satisfeitos e felizes com a oportunidade que tiveram de estar mais perto da natureza e aprender
com ela.
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8. Comunicação
Em 2017 alimentamos o facebook com ações da Ecovila e assuntos que fortalecem a Ecovila.
Instalação de placas na entrada da Ecovila e no caminho de Servidão para gado/cavalo/pessoas.

Pintura de painel do mapa da Ecovila – no Centro Comunitário
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Geo-referenciamento da Ecovila Águas Contentes no Google Maps.

9. Administração
Contabilidade
A Tesoureira e Diretora Presidente da Associação Vale de Transição se reúnem mensamente com a
Contabilidade Mury em Conceição do Rio Verde. A prestação de contas e contabilidade está em ordem,
com todos os pagamentos efetuados e em dia.
Cadastro Ambiental Rural CAR – A Associação Vale de Transição emitiu o documento em 5/9/2017.







Nome do Imóvel Rural: SITIO DOS MACACOS
Município: Conceição do Rio Verde UF: Minas Gerais
Coordenadas geográficas do centroide do imóvel rural: Latitude: 21º53'57'' S Longitude:
44º59'56'' O
Área Total do Imóvel Rural (ha): 12,3932 Módulos Fiscais: 0,41
Área Total do Imóvel 12,3932
Número do nosso CAR - Número do Protocolo :
MG-3117702-45FC.6BF3.97F4.F3A0.3B49.19B1.1F2B.24B1

10.Participação em seminários
Seminário de RPPN em Caxambu/ Participação do Evento em novembro 2017.
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11.Captação de recursos
Em 2017 a associação participou de dois editais, sendo eles do fundo de Mulheres da América Latina e
outro do Banco do Brasil. Infelizmente não fomos contemplados, mas foi um ótimo exercício entre os
associados para potencializar a Ecovila e sua relação de fortalecimento comunitário.
Projeto Fórum Mulheres e Sustentabilidade na Bacia Hidrográfico do Rio Verde em MG
Objetivo geral
Implantar o Fórum Mulheres e Sustentabilidade na Bacia Hidrográfico do Rio Verde no estado de Minas
Gerais, para promover o conhecimento e práticas de sustentabilidade nas áreas da educação, economia,
social e cultural, visando o empoderando as mulheres na liderança deste processo de transformação da
sociedade, tornando seu desenvolvimento mais justo, pacífico, amoroso e sustentável.
Os objetivos específicos










Realizar levantamento completo nos 31 municípios de organizações lideradas por mulheres, grupos
e mulheres que tenham interesse em participar do Fórum.
Disponibilizar todas as informações da realização do Fórum (gestão, dados, resultados, notícias),
por meio de site e facebook.
Realizar 6 encontros reunindo em cada um 5 a 6 municípios dos 31, para identificar e conhecer de
perto a realidade das mulheres, visando criar um mapa das demandas e potencialidades.
Criar materiais de comunicação impressos e criativos, dando espaço a cultura e arte local, para
divulgar a identidade e posicionamento do Fórum agregando novas participantes.
Apresentar o Fórum em diversos espaços de articulação política, social, econômico, visando
estabelecer relações troca de informações, verificando possibilidade de parceria, para fortalecer o
espaço político e de liderança da mulher na sociedade.
Realizar diversas oficinas, mutirões, encontros e cursos no Centro de Educação Ambiental visando
formar grupo de mulheres, que querem se tornar referência e agentes de sustentabilidade em suas
comunidades.
Avaliar as atividades do Fórum, visando melhorar sua gestão e ampliar a mobilização.

Projeto: Agroecologia, Educação e Inclusão Socioprodutiva.
Objetivo geral do projeto
Promover a formação de 30 jovens (15 mulheres e 15 homens) em produção agroecológica de alimentos
orgânicos para fortalecer e consolidar práticas sustentáveis junto à agricultura familiar no município de
Conceição do Rio Verde/MG e região.
Objetivos específicos do projeto


Ensinar e difundir junto à juventude e comunidade local a importância de práticas sustentáveis no
campo, tais como: planejar as propriedades rurais para produção de alimentos com base
agroecológica e orgânica, reflorestar as nascentes para recuperar a produção de água, conter
processos erosivos, produzir mudas com sementes locais, reaproveitar materiais recicláveis,
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construir de forma sustentável, tratar biologicamente esgoto e águas cinzas, ampliando a
consciência ecológica, agregando valores econômicos e prósperos para a sociedade local.
Fomentar empreendedorismo dos jovens em planejamento rural (geoprocessamento), produção
agroecológica, reflorestamento de APPs (áreas de proteção permanente), mata ciliares e nascentes,
na área da Ecovila Águas Contentes e nas propriedades rurais de suas famílias.
Regenerar os ambientes rurais degradados, visando recuperar a biodiversidade, o solo e a produção
de água.

12.Planejamento 2018
Básico





Manter o que já realizamos em 2017.
Pintura com terra da casa mãe.
Orçamento para instalação placa fotovoltaica para bomba de água.
Solicitar a CEMIG mudança do transformador da associação.

Outras necessidades







Poda da braquiária na área inferior com demais lotes, identificando-os.
Em relação ao Pomar 2, fazer a limpeza manual marcar todas árvores e plantar mais espécies.
Teremos Wagner Mantoni para desenvolver um projeto de Agrofloresta.
A prefeitura irá fazer uma manutenção, drenagem, cascalhar a estrada até a Ecovila e arrumar as
pontes, viabilizando projeto turístico do Centro Comunitário, interno e com parcerias com fazenda
Roseta.
Verificar possibilidade de fazer a trilha no entorno da Ecovila.
Estabelecer parcerias com Universidades.

Reletório elaborado conjuntamente pelos Associados da Ecovila Águas Contentes e aprovado em
Assembleia Anual em 17/2/2018.
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