Olá a Tod@s,
Estamos muito felizes com seu interesse em vir a Terra Una!

Terra Una é uma ecovila ainda em construção, assim contamos com sua disponibilidade para
acomodar-se conosco em uma infra-estrutura bem simples e comunitária.
Lembre-se que você está vindo para uma zona rural com acesso e comunicação precários. Não
esqueça de avisar seus familiares e resolver suas pendências antes de chegar em Terra Una.
Aqui no inverno é MUITO frio e no verão chove MUITO. Mas pode também chover no inverno e fazer
frio no verão, então venha preparado para tudo.

Seguem algumas orientações/sugestões sobre o que trazer ou não.
Trazer:
- Roupa de cama (lençol e fronha)
- Cobertores extras, se desejar. Emprestamos 1 cobertor e 1 travesseiro por pessoa (não acampada)
- Toalha de banho
- Material de camping (se você optou por acampar): barraca, isolante, saco de dormir, cobetores...
- Roupas quentes (faz muito frio à noite, eventualmente até no verão)
- Roupas de trabalho, para sujar (+ calçados, chapéu e luvas).
- Chinelinho para usar somente dentro dos quartos
- Lanterna ou latovela
- Repelente e protetor solar (caso use)
- Caderno de anotações (se utilizar)
- Garrafinha d’água
- Bom humor, disposição, músicas, sorrisos, vida e alegria!

Por favor, evite trazer:
- Produtos de higiene não biodegradáveis (prefira sabonetes glicerinados ou de argila)
- Perfumes (não há cheiro melhor que o da Natureza)
- Bebidas alcoólicas
- Cigarros (se impossível evitar, será apontado um local para seu consumo)
- Por favor, não traga carnes de qualquer espécie.

Resíduos
Separamos o lixo reciclável em Terra Una. No entanto, pilhas, fraldas, absorventes, preservativos e
butucas de cigarro são de responsabilidade individual, e solicitamos que sejam levados de volta aos
centros urbanos, por quem os trouxer, para destinação adequada. Informamos também que nossos
sanitários são compostáveis, ou seja, banheiros seco (sem utilização e água), o que para alguns
possa ser ainda uma novidade, mas que em geral as pessoas se acostumam rapidamente.

Acesso a comunicação:
Temos dificuldade de acesso a Internet ou Telefone, por isso, é MUITO IMPORTANTE, que caso
precise informar alguém de sua chegada, que ligue ao chegar em Liberdade ou Bocaina, e avisar aos
familiares a dificuldade de entrarem em contato ao longo de sua estadia em Terra Una. No alto da
montanha da Ecovila, é possível pegar sinal de celular, somente da VIVO.
Experimente desligar-se um pouco das tecnologias eletrônicas, mas em caso de urgência será
possível telefonar ou solicitar o envio de emails. Não há internet disponível aos visitantes.

–––––––––––

Ecovila Terra Una – Zona Rural de Liberdade/MG – ecovila@terrauna.org.br – (21) 2221-5202
–

––––––––––

TRANSPORTE
Aos que vem de carro, solicite o mapa e as orientações de como chegar.
Se vier de ônibus, é possível chegar no máximo até as cidades próximas, de Bocaina de Minas e
Liberdade.
Os horários de ônibus para chegada em Terra Una são:
- Resende (subsolo da rodoviária do Graal) para Bocaina de Minas: seg. a sex às 14:50h / sáb às
14:00h / dom 7:00h e 17:30h.
- Caxambu para Liberdade: diário às 18h (a confirmar)
- Juiz de Fora para Liberdade: seg a sab às 15:15h / dom às 22:50h. (a confirmar)
Os horários de ônibus para partida de Terra Una são:
- Bocaina de Minas para Resende: seg a sab às 8h / seg também às 6h / dom às 15:30h.
- Liberdade para Caxambu: diário às 7:45h / sab não tem. (a confirmar)
- Liberdade para Juiz de Fora: do trevo, às 11h, 17h e 23h / dom às 15:45h. (a confirmar)
Há outros horários partindo de Caxambu e Juiz de Fora que deixam no trevo de Liberdade (a 10km
da cidade) e neste caso é preciso entrar em contato previamente com um taxista e solicitar que esteja
lá lhe esperando. O mesmo para sair de Terra Una rumo a estas cidades.
Aos que vêm de ônibus chegando em Bocaina ou Liberdade, de lá a Terra Una será necessário pegar
um taxi local, cujo preço varia de R$ 40 a R$ 70, dependendo do caminho a ser utilizado.
Alguns taxistas possíveis para o trecho “trevo de Liberdade a Terra Una”:
Roberto: (32) 9954-4044
Zé do Taxi: (32) 3293-1456 / 8427-1478 / 9909-1456
Ponto de Taxi da cidade: (32) 3293-1108
Alguns taxistas possíveis para o trecho “Bocaina a Terra Una”:
Roberto: (32) 9954-4044
Gilmar: (32) 8476-6590
Quincas: (32) 8445-8350

Para quem vem de ônibus de Resende/RJ (via Rio ou São Paulo) seguem instruções extras:
1. Pegar ônibus RIO-RESENDE, em horário no máximo até às 11h da manhã, para garantir. Custa
uns R$35. OU Pegar ônibus SP-RESENDE por volta de 7h.
2. Descer na rodoviária de RESENDE, conhecida como GRAAL.
3. No subsolo do Graal, pegar ônibus Resende - Bocaina de Minas às 14:50h em dia de semana, às
14:00h aos sábados e às 17:30 aos domingos. Atenção que só tem este horário, é 1 por dia.
Atenção também que o ônibus só passa pelo Graal, não sai de lá, e normalmente NÃO vêm escrito
Bocaina de Minas. Tem que ficar esperando no subsolo e ir perguntando pras pessoas. Costuma ser
um ônibus meio azul. Paga-se a passagem para o cobrador dentro do ônibus. Custa uns R$10.
4. Chegando em Bocaina, por volta das 17:30, pegue um taxi até a Ecovila. Pode procurar pelos
taxistas Quincas, Gilson, Zé Maria, Paulinho, etc. e dizer que vai para Terra Una que eles conhecem.

Por favor, nos confirme o DIA, HORA e LOCAL de sua chegada.
Qualquer dúvida entrem em contato: ecovila@terrauna.org.br
Grata,
Terra Una
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