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  Relatório n°01 -Ref.: Fev/2012 

- Confecção de Folders e Banners de divulgação 

Neste mês de inicio do projeto foi elaborada a nova logomarca do projeto, banners (faixas) 

de divulgação e folders informativos sobre o projeto, contextualizando os benefícios 

promovidos pelo mesmo. Foram confeccionadas, conforme previsto, 10 banners e 5.000 

folders de divulgação do projeto. Conforme matrizes abaixo. 

Folder - Tam.: 0,22x0,30cm - impressão 4x4 cores em papel couche 150g  

.

 

   

Banner - Tam.: 1,10x0,60cm - impressão digital colorida em lona  

  

   



 

- Confecção de Camisetas de divulgação 

Foram confeccionadas 50 camisetas de divulgação do projeto. Nelas foram impressas, em 

sua face frontal, o novo logotipo do projeto De Olho nos Olhos II juntamente ao slogan 

“proteção e recuperação de nascentes”, e nas costas os logotipos do Grupo Dispersores e do 

financiador do projeto. A seguir o desenho esquemático da camiseta. 

.  

- Visitas as nascentes a serem beneficiadas pelo projeto 

Foram iniciadas as atividades de campo de visitas às propriedades que terão suas nascentes 

recuperadas pelo projeto. As nascentes beneficiadas foram selecionadas conforme ordem de 

inscrição dos proprietários de imóveis rurais interessados em preservar suas nascentes, 

visando à preservação dos recursos hídricos, que procuraram a ONG Grupo Dispersores e 

manifestaram seus interesses em preservar as mesmas. Nesta primeira etapa as nascentes 

estão sendo visitadas, fotografadas e georreferenciadas, alem do trabalho de mobilização e 

conscientização junto aos produtores, onde folders informativos do projeto são entregues aos 

mesmos. Abaixo o mapa de localização geográfica das nascentes que serão recuperadas.  

 



 

Nascente: 01 

Proprietário: José Tarcísio Noronha 

 

Bairro: Estação Dias 

Localização: Coordenadas UTM: 443214 X, 7516946 Y  

Área a ser isolada: 21.000m² 

Altitude: 934 m  
Vegetação: 70% Nativa, 30% Pasto e Braquiara 

Medidas de recuperação: cerca, plantio, monitoramento 

Tipo de nascente: Pontual e Perene 

Área a ser reflorestada: à montante e acompanhando o curso dágua 

Fonte de propágulo: 50 m à jusante. 

Cabeceira com floresta: ( ) Sim ( x )Não  

 

 

   

 

 



Nascente: 02 

Proprietario: Artur Noronha Dias 

 

Bairro: Boa Vitória 

Localização: Coordenadas UTM: 435764 X, 7510889 Y 

Área a ser isolada: 11.634m² 

Altitude: 905 m  
Vegetação: 50% Nativa, 50% Pasto e Braquiara 

Medidas de recuperação: cerca, plantio, monitoramento 

Tipo de nascente: Difusa e Perene 

Área a ser reflorestada: à montante e ate a divisa da propriedade 

Fonte de propágulo: 500 m à jusante (até a estrada). 

Cabeceira com floresta: ( ) Sim ( x )Não  

 

 

   

 

 



Nascente: 03 

Proprietario: Heloisa Helena Cintra Nazaré 

 

Bairro: Bengalau 

Localização: Coordenadas UTM: 433452 X, 7516052 Y 

Área a ser isolada: 4.375m² 

Altitude: 896 m  
Vegetação: 5% Nativa, 95% Pasto e espécies arbóreas dispersas 

Medidas de recuperação: cerca, plantio, monitoramento 

Tipo de nascente: Difusa e Perene 

Área a ser reflorestada: à montante e até a divisa da propriedade 

Fonte de propágulo: 300 m à jusante (até a estrada). 

Cabeceira com floresta: ( ) Sim ( x )Não  

   

 

 

   

 

 



 

 

 
 

 


