Relatório Bimestral Mensal de Atividades: Projeto De Olho nos Olhos –
Geração de Conhecimento e Difusão de Experiências

Ref.: Jun/Jul 2009

- Elaboração e definição do logotipo do projeto.
Os logotipo e slogan do projeto foram elaborados e definidos pelos integrantes do
Grupo Dispersores. Os conceitos utilizados em sua confecção deram ênfase à integração de
indivíduos e esforços, numa rede em torno de uma causa central comum, a conservação
ambiental global. Sua arte final ficou chamativa e muito bonita, digna da causa que
representa. Segue o logotipo em questão:

- Criação do grupo virtual de contatos.
Foi criado o grupo virtual para contatos entre as instituições parceiras no projeto. O
grupo é de uso restrito a pessoas que tem envolvimento com ONG`s da região da bacia do
Rio Sapucaí e destina-se exclusivamente a transmissão de informações relacionadas ao
ambientalismo nesta área. Até o presente momento, fazem parte do grupo representantes
das seguintes instituições:
Grupo Dispersores - Brasópolis
AVASC – Ass. para Valorização Ambiental e Social Cachoeirense – Cachoeira de Minas
NADEMA – Natercianos Defensores do Meio Ambiente - Natércia
AEARSI – Ass. Ecológica Amigos do Rio Sapucaí - Itajubá
GAMA – Grupo de Amigos do Meio Ambiente - Itajubá
Primatoos – Piranguinho
GEPB – Grupo Excursionista Pedra Branca – Pedralva
Abutres da Mantiqueira – Piranguçu
Associação Cultural e Ecológica Mãe Terra – Conceição dos Ouros
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- Elaboração e impressão de banneres de divulgação do projeto.
Foram confeccionados 8 banners de divulgação do projeto com 1,20 x 0,60 metro.
Neles foram impressos o logotipo do projeto, juntamente ao slogan “integrando entidades
ambientalistas”, os logotipos do Grupo Dispersores e das demais entidades componentes da
rede de ONG`s da região do Alto Sapucaí e o logotipo dos financiadores do projeto. Os
banneres serão afixados pelas entidades componentes da rede em locais favoráveis a
divulgação do projeto, um em cada município sede. A seguir o banner em questão:

- Confecção de camisetas de divulgação.
Foram confeccionadas 50 camisetas de divulgação do projeto. Nelas foram
impressas, em sua face frontal, o logotipo do projeto, e nas costas os logotipos do Grupo
Dispersores e dos financiadores do projeto. A seguir o desenho esquemático da camiseta.
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Frente

Costas

- Confecção e impressão da primeira matriz de folderes do projeto.
A primeira matriz de folderes de divulgação do projeto foi criada com o objetivo de
divulgar a existência da rede de entidades ambientalistas atuantes na bacia do Rio Sapucaí e
fortalecer a unidade que procuramos estabelecer entre estas ONG`s. O folder traz um breve
texto introdutório ao assunto “Rede de ONG`s”, juntamente com a logomarca e
informações sobre cada entidade. Este material será disponibilizado para as 8 ONG`s que
até o momento aderiram integralmente à idéia para que sejam distribuídos em seus
municípios de atuação. A seguir o folder em questão:

- Visitas às entidades componentes da Rede de ONG`s do Sapucaí.
As visitas às ONG`s atuantes em municípios do entorno de Brasópolis tem o
objetivo de consolidar o contato já existente entre o Grupo Dispersores e algumas destas
entidades, estabelecendo contato com outras cujo contato ainda não havia sido estabelecido.
A proposta é tomar conhecimento do trabalho ambientalista desenvolvido na região e
divulgar as ações que vem sendo desenvolvidas pelo Grupo Dispersores. Nestes encontros
também estão sendo reunidas informações que serão utilizadas na organização do fórum de
ONG`s a ser realizado em Brasópolis em outubro de 2009 e distribuídos material de
divulgação do projeto “De Olho nos Olhos – Difusão de Experiências e Geração de
Conhecimento” e outros projetos dos Dispersores.
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Grupo de Amigos do Meio Ambiente – GAMA (Itajubá)

Grupo Excursionista Pedra Branca – GEPB (Pedralva)

AEARSI – Associação Ecológica Amigos do Rio Sapucaí
(Itajubá)

Associação cultural e ecológica Mãe Terra
(Conceição dos Ouros)

- Elaboração de uma minuta para a Política Ambiental do Município de Brasópolis.
Estão sendo pesquisadas na internet e através de contatos com outras instituições,
textos sobre legislação ambiental que serão utilizados para embasar a elaboração da política
ambiental brasopolense. O Grupo Dispersores está também empenhado em criar um grupo
que mobilize cidadãos envolvidos com a política da cidade que farão parte do processo de
elaboração, discussão e aprovação desta política.
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