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

Ref.: Out/Nov 2009

- Realização do primeiro fórum de integração de entidades ambientalistas da bacia do
Rio Sapucaí.
Foi realizado nos dias 17 e 18 de outubro o 1º Fórum de integração de entidades
ambientalistas da bacia do Rio Sapucaí. O evento, realizado em Brasópolis, contou com a
participação de representantes de 9 instituições ativas na região. A proposta do evento foi
consolidar o contato entre as entidades do terceiro setor que integram o movimento
ambientalista na bacia do Sapucaí, fortalecendo uma rede de ONG`s que começou a tomar
forma no início de 2009. Também foi objetivo do encontro trocar experiências e
conhecimento acumulado durante os anos de atuação de cada uma destas instituições, e
estimular que os esforços promovidos individualmente nos diversos municípios onde estas
estão sediadas, passem a ser realizados de forma regionalmente mais integrada.
Participaram do encontro o Grupo Dispersores, o Grupo de Amigos do Meio Ambiente
(GAMA), a Associação para a Valorização Ambiental e Social Cachoeirense (AVASC), o
Grupo Excursionista Pedra Branca (GEPB), o Instituto Águas do Prata (IAP), os Abutres da
Mantiqueira, o Natercianos Defensores do Meio Ambiente (NADEMA), a Associação
Ecológica Amigos do Rio Sapucaí (AEARSI) e a Associação Cultural e Ecológica Mãe
Terra.

- Formação do grupo de discussão e criação da política municipal para o meio
ambiente em Brasópolis.
Após tentativas de agrupar informalmente pessoas representativas do município
para a formação de um grupo para a discussão e criação da política ambiental brasopolense,
tentativas estas mal sucedidas, foi optado pelo convite formal em reuniões ordinárias de
conselhos e órgãos em cujo tais pessoas são componentes. Foram selecionadas como
estratégicas as reuniões da câmara de vereadores do município e do conselho municipal de
desenvolvimento rural sustentável (CMDRS) onde se reúnem representações das
associações de produtores rurais do município, este último no qual o Grupo Dispersores
tem representação. Foram também convidados a compor tal grupo representantes da
prefeitura municipal de Brasópolis, do Conselho de Desenvolvimento Ambiental Municipal
– CODEMA, das Associações de Produtores Rurais de Brasópolis por meio da Central de
Associações de Brazópolis - CEABRA e da EMATER.

- Visita à OSCIP Amanhágua, sediada em Baependi/MG.
A visita à Amanhágua, realizada no dia 16 de novembro, teve como objetivo tomar
contato mais próximo com o trabalho desenvolvido pela entidade na linha de fomento
florestal e estreitar as relações institucionais com a entidade. A Amanhágua trabalha
seguindo a linha de ação proposta pelo projeto Promata do Instituto de Florestas – IEF/MG,
onde proprietários rurais interessados em proteção, recuperação ou manejo florestal são
cadastrados e orientados para o desenvolvimento destas práticas em suas propriedades,
subsidiados por recursos que o governo do estado de Minas aloca para tais finalidades.
Além da sede da Amanhágua, a equipe do Grupo Dispersores visitou o viveiro de mudas
que a presidente da instituição mantém para fornecer mudas às propostas de conservação e
manejo florestal da OSCIP, um módulo do projeto “viveiros familiares” e a futura sede da
entidade cuja reforma será financiada pelo Projeto Mosaicos.
Dentre as atividades apresentadas, o destaque está no estímulo à produção da
candeia (Eremanthus erythropappus) em Baependi e região, como espécie para manejo. A
Amanhágua estimula a produção desta espécie (pioneira nativa da região) através da
produção de mudas pelos viveiros familiares (com capacidade produtiva instalada de
500.000 mudas/ano), mudas estas que serão utilizadas nas atividades de implantação de
candeais. A madeira da candeia é muito resistente podendo ser utilizada para fins
madeireiros diversos, porém foi destacado seu uso pela indústria cosmética que faz uso do
óleo extraído desta planta.
A visita mostrou-se muito proveitosa. A Amanhágua certamente será uma grande
parceira em propostas a serem desenvolvidas futuramente.

