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- Reunião para elaboração do projeto de lei ambiental para o município de 
Brazópolis. 
 

No dia 10 de dezembro, o Grupo Dispersores se reuniu no prédio da Fundação 
Pedro Gomes Neto (Castelinho), para a segunda reunião de elaboração do projeto de lei 
ambiental para o município de Brasópolis, que esta sendo proposta pelo Grupo Dispersores 
como parte das atividades propostas pelo projeto PDA – Redes. Para a elaboração deste 
instrumento legal a ONG conta com a colaboração da câmara de vereadores, membros de 
associações de produtores rurais e entidades como Emater e Codema. 

 

   
 

     
 



- Visita ao Instituto Águas do Prata – IAP. 
 

Realizada em 12/01/2010, a visita ao Instituto Águas do Prata – IAP de Campos do 
Jordão teve como objetivo estreitar os contatos com a entidade que está sediada neste 
município onde estão localizadas parte das primeiras nascentes do Rio Sapucaí, curso 
d`água principal que drena nossa região. Durante a visita foram tratados assuntos 
institucionais e propostas para o desenvolvimento de atividades conjuntas. Na mesma 
oportunidade e aproveitando a interação que o IAP já possui no município, foram também 
visitadas a sede do Comitê da Bacia Hidrográfica da Serra da Mantiqueira e o Parque 
Estadual de Campos do Jordão. Neste último estivemos em sua sede administrativa e no 
viveiro de mudas da reserva onde procurou-se conversar com os viveiristas sobre a 
produção de mudas de algumas espécies, principalmente de Araucária. Assim como com as 
outras instituições visitadas, surgiram idéias e propostas para trabalho conjunto, desta vez 
extrapolando as fronteiras do estado de Minas Gerais. 
 

       
 

      
 
- Visita à Associação para Valorização Ambiental e Social Cachoeirense - AVASC. 
 

 Seguindo o cronograma de atividades proposto pelo projeto “De olho nos Olhos – 
difusão de experiências e geração de conhecimento”, os Dispersores se reuniram com parte 
da equipe da Associação para Valorização Ambiental e Social Cachoeirense – AVASC, 
sediada no município de Cachoeira de Minas. Foram discutidos alguns aspectos 
institucionais e propostas para o desenvolvimento de atividades conjuntas que possam 



fortalecer a rede de ONG`s do Sapucaí (GT Sapucaí), um dos principais focos do projeto 
PDA hora implantado. Nestes termos, uma linha de atividade a ser iniciada está ligada a 
realização de canoatas ambientais em alguns municípios da região. A AVASC já vem 
desenvolvendo tal atividade há alguns anos, acumulando experiência nesse segmento. 
Assim como realizado algumas vezes nos últimos anos, na Semana do Meio Ambiente de 
2010 o Grupo Dispersores estará percorrendo mais um trecho do Vargem Grande, fazendo 
o trabalho de recolhimento do lixo acumulado em suas margens. Desta vez, a descida do rio 
envolverá outras instituições que começam a integrar essa idéia de canoatas como meio de 
mobilização da população para questões ambientais na bacia do Rio Sapucaí. Ainda nesta 
visita à AVASC, tivemos a oportunidade de conhecer o Parque Ecológico Municipal 
Vereador Antônio Francisco da Costa onde aproveitamos para colher sementes de 
Allophylus edulis para a produção de mudas desta espécie em nosso viveiro. 

 

   
 

   
  

 
 
 


