Estamos muito felizes que você está vindo nos visitar em Terra Una!
Abaixo instruções importantes para sua estadia aqui e na página seguinte, orientações para a viagem.
Agradecemos a gentileza de dedicar 5 minutos de leitura para o seu próprio conforto.
HOSPEDAGEM
Se você escolheu alojamento, é preciso que traga sua própria roupa de cama, lençol e travesseiro. Temos para emprestar
somente 1 cobertor e 1 travesseiro por pessoa.
Se você escolheu camping, traga seu equipamento pessoal completo: barraca, isolante, colchonetes, saco de dormir e o
que mais precisar. Não temos itens para emprestar.
Para todos é preciso que tragam roupa de banho, um “chinelo” para usar dentro dos quartos e um calçado confortável para
uso no chão de terra. Venha sempre preparado para chuva e frio que são frequentes e intensos na região. Se desejar, traga
chapéu, repelente e lanterna.
Alimentação
Toda alimentação (ovo-lacto-vegetariana) já está inclusa no valor de sua estadia. Se quiser traga apenas suas guloseimas
pessoais. Por favor pedimos que não traga ou consuma carnes nem bebidas alcoólicas na comunidade. Também pedimos
que não alimente os animais ou as crianças da comunidade (que podem estar em dieta específica).
Refeições
Cada pessoa é responsável por cuidar de toda louça de uso individual a cada refeição. Há um tanque específico para
lavagem de louça no refeitório. Pedimos que limpe os pratos com papel antes de lavá-los com água, para retirar os resíduos
orgânicos, colocando o papel também no balde de resíduos orgânicos. Caso queira ajudar na limpeza das panelas e
cozinha no geral, informe a um membro da comunidade.
Banheiros
Utilizamos sanitários compostáveis, ou seja, banheiro seco (sem utilização de água), o que para alguns possa ser ainda
uma novidade, mas que em geral as pessoas se acostumam rapidamente. Pedimos atenção para não somente levantar a
tampa da privada, mas também retirar a tampa do balde de fazer cocô. Muito importante mirar o xixi para baixo para
evitar fazer fora do recipiente. Após o uso, cubra o cocô com serragem e tampe os baldes. Coloque o papel higiênico no
baldinho separado ao lado da privada. Xixi pode ser feito na natureza e há os “xipis” (barraquinhas de xixi) e um bidê (só
para xixi) para as mulheres que assim preferirem.
Banhos
Os chuveiros são com água aquecida a gás. O aquecedor liga automaticamente quando você abre a torneira da água
quente (cano branco). Se não esquentou, possivelmente precisa trocar o gás. Peça ajuda. Por favor seja breve no banho,
passe o rodo e retire seus cabelos, mantendo o espaço limpo.
As cachoeiras são partilhadas com amigos e visitantes da região. Mesmo se achar que está sozinho, pedimos a gentileza de
não tomarem banho nu, para evitar constrangimento dos vizinhos.
Fumaças
Pedimos que nenhum tipo de fumo seja acesso perto das dependências e infra-estruturas da ecovila. Fumantes, por
gentileza, afastem-se uns 30 passos das casas/pessoas para evitar que a fumaça incomode os não fumantes, mesmo ao ar
livre. Sugerimos o local de estacionamento dos carros como fumódromo.
Resíduos
Atrás da cozinha você verá os baldes coloridos para descarte dos recicláveis separadamente. O baldinho das privadas deve
ser usado somente para papel higiênico e o baldinho dos chuveiros para inservíveis no geral (papel de sabonete, fio dental,
etc.). Resíduos orgânicos e restos de alimentos possuem baldinho próprio no refeitório. Pedimos que pilhas, fraldas,
absorventes, preservativos e butucas de cigarro sejam levados de volta, por quem os trouxer, para destinação adequada.
Acesso a comunicação
Não há internet ou telefone disponível aos visitantes. Experimente desligar-se um pouco das tecnologias eletrônicas,
mas em caso de urgências será possível telefonar ou solicitar o envio de emails. Caso precise informar alguém de sua
chegada, ligue ao passar por Liberdade (Vivo e Claro) ou Bocaina (só Claro). Em Terra Una você não conseguirá receber
chamadas, mas no alto da montanha da Ecovila (subindo a pé), é possível pegar sinal de celular, somente da Vivo.
Horários
Cada curso possui uma programação específica, que será informada aos participantes. Como acordo geral, após as 22:30h,
considere horário de silêncio para o sono da comunidade. O som se propaga longe na ecovila e há crianças em várias
casas. A concha (som de uma trombeta) é o anúncio do início de cada refeição ou atividade.
Vida Selvagem
Estamos em um ambiente que é habitado por uma fauna silvestre. Preste atenção onde pisa, apoia a mão, caminha... bata
os sapatos antes de colocá-los e não ande pelo meio do mato ou no escuro, para evitar acidentes.

TRANSPORTE
Para quem vem de carro, do Rio ou SP
Pegue a Dutra e vá até Resende/RJ. Use a saída 305 para Resende, que dá no GRAAL, a Rodoviária interestadual de
Resende e parada de diversos ônibus em Trânsito. O lugar é grande e bem conhecido. Pegue a rua ao lado do Graal, com
um McDonalds do outro lado. Siga em frente até no final ter que virar em diagonal para direita e subir uma pequena ladeira.
No alto virar à esquerda e seguir em frente até a rotatória e início do asfalto, virando para direita. Ali marque como “Km 0”
para acompanhar no Mapa fornecido. Se você não achar esta estrada, ali perto Graal comece a perguntar pela estrada que
leva para o vilarejo da Vargem Grande/Pedra Selada e depois Bocaina de Minas. Uma vez nesta estrada, é só seguir. Tem
uma hora que terá a possibilidade de virar a esquerda (com placa para Capelinha, Maua, etc) ou seguir em frente passando
por uma ponte grande onde só passa um carro por vez. Escolha a ponte e continue pelo asfalto. Por fim vc vai chegar na
vila de Pedra Selada. Na chegada desta vila, ainda no asfalto quando tiver umas lombadas, terá uma entrada a direita
escrito Fumaça, etc. mas vc NÃO entra e segue em frente, mais uns 50 metros e vai acabar o asfalto. Vire a esquerda na
rua de paralelepípedo, passe em frente a Igreja e vire a direita ao lado desta. Desça a rua e entre na estrada de terra. Neste
caso, se não achar esta estradinha de terra pergunte novamente pelo caminho para Bocaina de Minas.
Chegando na estrada de Terra é só seguir. Após um longo trecho em subida (a Serra do M) após uns 25min vc entrará
numa outra vila chamada Bagagem. Passe por ela, mas fique atento com uma placa que terá indicando Bocaina de Minas
13Km (Terra das Araucárias). Esta placa manda você virar a direita e passar por uma ponte de concreto, numa subidinha.
Passe a ponte (conhecida como Ponte do Souza) e continue novamente pela estrada de terra, sem desvios até chegar em
Bocaina de Minas, mais uns 45min.
Chegando em Bocaina, pegue a primeira rua a direita, antes da praça ou pergunte pela saída do cemitério, que leva para a
região do Soberbo. Quando você sair da cidade, na ponte que antecede o cemitério, marque novamente essa ponte do
cemitério como “Km 0”. Siga pela estrada principal sempre. Após uma ponte ela bifurca, mas tem placa indicando o Soberbo
para a esquerda. Continue mais alguns Km e após uma outra ponte pequena, de madeira, entre na próxima entrada a
direita, uns 5min depois da ponte. Esta entrada seria o km 9,700 ou 9,800 mais ou menos. Ela fica imediatamente antes de
iniciar um corredor com pinheiros e eucaliptos gigantes dos dois lados da estrada. Se em algum momento você vir uma
capelinha na beira da estrada com um bambuzal após, volte! pois você passou a entrada.
Entrando então no km 9,7 a direita, são mais uns 1200 metros, agora seguindo as placas com a logo de Terra Una, até
chegar numa porteira fechada que já é Terra Una. Depois de passá-la não esqueça de fechar por causa dos cavalos. Pode
estacionar no pátio em frente a casa amarela, onde estão outros carros. Se não tiver ninguém por ali na hora que chegar, dê
uma buzinada e aguarde um pouco na varanda que a gente aparece.
Para quem vem de ônibus
É possível chegar no máximo até as cidades próximas, de Bocaina de Minas e Liberdade, e depois precisa de um taxi.
Os horários de ônibus para chegada em Terra Una são:
- Resende (ao lado do McDonalds) para Bocaina de Minas: seg. a sex às 14:50h / sáb às 14:00h / dom nem sempre tem.
- 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 nem sempre tem.
- 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. Chegando em Bocaina ou Liberdade será necessário contratar um taxi local até Terra Una, cujo
preço varia de R$ 40 a R$ 70, dependendo do caminho a ser utilizado.
Taxistas possíveis para o trecho “trevo BR 267 ou Liberdade, até Terra Una” ou “Resende ou Bocaina, até Terra Una”:
Daniel: (32) 98425-1727
Roberto: (32) 99954-4044
Gilmar: (32) 8476-6590
Zé do Taxi: (32) 3293-1456 / 8427-1478 / 9909-1456
Quincas: (32) 8445-8350
Ponto de Taxi da cidade: (32) 3293-1108
Valdinei: (32) 984812680
Por favor, pedimos a gentileza de não chegar na comunidade sem antes confirmar DIA, HORA e LOCAL de sua chegada. E
também se programar para não chegar após as 18h, salvo se combinado antes. Precisando, na cidade de Bocaina de
Minhas e Liberdade possuem pousadas a preços acessíveis.
Boa viagem, em paz e segurança. Grata,
Terra Una

