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Resumo das atividades 
• Em 2019, a Ecovila Águas Contentes deu continuidade as atividades direcionadas a 
melhoria da infraestrutura e manutenção das diversas áreas comuns: nascente, estrada, 
pomar, bem como do centro comunitário.  

 
• Assembleia geral em março de 2019. 

 
• Em março de 2019 foi contratado um novo caseiro Marcio, que se mudou para a casa mãe 
com sua família, esposa Ana Cristina e dois filhos adolescentes Milena e Vinícius. Marcio 
trouxe consigo um trator e caminhonete, que tem sido utilizado em alguns serviços da 
Ecovila, sendo a manutenção e combustível mantidos pela associação. 

 
• No Centro Comunitário, no mês de junho ocorreu um mutirão para colocar lona nova na 
cobertura, envolvendo cerca de 25 pessoas, entre associados e convidados. E também foram 
instalados espelhos nos banheiros e câmeras e luz no portão de entrada da Ecovila. 

 
• Participação em reuniões do Comitê de Bacia Hidrográfico do Rio Verde. 

 
• Em novembro tivemos a entrada de Cyra Malta e André Leme como novos associados da 
Ecovila, que participaram do mutirão de junho. 

 
 



 
 

Contratação do Caseiro Marcio Oliveira como caseiro, 
esposa Ana Cristina e filhos, Milena e Vinícius, em 

2/2/2019 

 



 
8ª Assembleia Geral Ordinária em 3/3/2019 

 



Troca da lona no Centro 
Comunitário 



Instalação de espelhos e luz e câmeras no portão 



 
 

Participação nas reuniões do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio 
Verde, composta por 36 municípios no Sul de MG em 12/3, 

25/11/2019, sendo representados por Ana Lucia,  Presidente da 
Associação Vale de Transição 

 



Entrada de novos associados Cyra Malta e André Leme 



Resumo das atividades 
• Contratação e execução dos serviços de geoprocessamento de toda a área 

da Ecovila, demarcando as áreas comuns e residenciais, bem como a áreas 
verde e APP, além dos percursos da água e rede elétrica, esgoto e estações 
biológicas de tratamento, edificações e demais informações pertinentes 
ao projeto de desenvolvimento do uso das diversas áreas.  
 

• Visando iniciar o plantio de bambu na península, ocorreu a limpeza da 
braquiária, valorizando as frutíferas e nativas da Mata Atlantica já 
existentes e plantio de 30 mudas de bambu Guandú. 
 

• Atualização do regimento interno redimensionando a gestão, bem como 
estabelecer normas claras aos atuais e futuros associados. 
 

• Construção de um galinheiro móvel instalado no pomar, para que as 
galinhas limpem o terreno, adubem e posteriormente se transformem em 
áreas para canteiros de hortaliças e frutíferas. 
 

• Boa parte dessas ações viraram notícias no site 
www.ecovilaaguascontentes.org.br sendo divulgadas no facebook 

 

http://www.ecovilaaguascontentes.org.br/


Geoprocessamento 



Plantio de 30 mudas de bambu Guandú na península 



Galinheiro móvel 



Manutenção no 1º Semestre 

• Manutenção do Centro Comunitário e do Viveiro de 
mudas. 

• Limpeza do Olho D’Água.  
• Pomar: Limpeza e plantio de hortaliças, mandioca, 

milho, batata doce e adubação das frutíferas. 
• Colheita de frutas: banana, jabuticaba, amora, acerola, 

cúrcuma e goiaba para consumo interno. 
• Limpeza do pomar 2. 
• Limpeza da área do campo de futebol. 
• Cobertura de parte da estrada da Ecovila com pedra 

calcária.  
• Repintura e instalação da placa da Ecovila Águas 

Contentes na estrada.  
 



Manutenção do Centro Comunitário 



 
Manutenção do Viveiro de mudas 

 



Limpeza do olho d’água em 16/9/19 



 
Pomar: Limpeza e plantio de hortaliças, mandioca, 

milho, batata doce e adubação das frutíferas. 

 



 
Colheita de frutas: banana, jabuticaba, amora, acerola, 

cúrcuma e goiaba para consumo interno. 

 



Limpeza do pomar 2 



Limpeza da área do campo de futebol em 18/8/19 



Cobertura de parte da estrada da 
Ecovila com pedra calcária em 13/3/19 



 
 

Repintura da placa da Ecovila Águas Contentes  e colocação novo poste 
na estrada em 15/6/2019  

 



Manutenção no 2º Semestre 
• Visita de interessados em conhecer a Ecovila. 
• Colocação do telhado na bomba do Poço e acabamento das paredes.  
• Instalação de palets na beira do rio Baependi perto da praia. 
• Instalação de prateleira para armazenar lenha no Centro comunitário. 
• Conserto da estrada de acesso a Ecovila, devido a obra de 

terraplanagem do vizinho inadequada. 
• Montagem e plantio de 3 canteiros na beira da estrada do terreno da 

Marta e Monica com mudas de palmeiras e outras plantas para 
montagem de cerca viva. 

• Participação do evento na Fazenda Roseta – Memórias  
• Colocação de cascalho na porteira de entrada da Ecovila Águas 

Contentes, facilitando o acesso e evitando o barro em temporada de 
chuva.  

• Confecção de raspador de barro para os moradores da Ecovila 
reutilizando de lâminas de roçadeira.  

• Troca da madeira de suporte dos canteiros do Centro Comunitário, 
afofamento da terra, esterco de gado, recolocação as fitas para 
irrigação e colocação de palha para novo plantio.  

 
 



Visita de interessados em conhecer a Ecovila 



Colocação do telhado na bomba do poço e 
acabamento das paredes em 9/8/2019 



Instalação de palets na beira do rio 
Baependi perto da praia 



 
Instalação de prateleira para armazenar 

lenha no Centro comunitário 

 



 
Conserto da estrada de acesso a Ecovila, devido a obra de 
terraplanagem inadequada do vizinho Marcos Villela em 

12/11/2019  

 



 

Montagem canteiros na beira da estrada do terreno da 
Marta e Mônica para de cerca viva. 

 



 
Participação do evento na Fazenda Roseta – 

Memórias em 14/9/2019 

 



 
 

Colocação de cascalho na porteira de entrada da Ecovila, 
facilitando o acesso e evitando o barro em temporada de 

chuva em 10/11/2019  

 



Confecção de raspador de barro para os moradores da 
Ecovila reutilizando lâminas de roçadeira em 12/12/2019 

 



 
Troca da madeira de suporte dos canteiros do Centro Comunitário, 

afofamento da terra, esterco de gado, recolocação as fitas para 
irrigação e colocação de palha para novo plantio em 8/12/2019 

 



Agradecemos todos que ajudaram a 
Ecovila Águas Contentes em 2019 

Visite nosso site 
www.ecovilaaguascontentes.org.br 

Facebook: Ecovila Águas Contentes Verdadeira 

http://www.ecovilaaguascontentes.org.br/

