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- Entrega e plantio do primeiro lote de mudas plantado através do programa de 
reflorestamento voluntário do Grupo Dispersores. 
 

A ONG Grupo Dispersores em parceria com o Instituto Águas do Prata, de Campos 
do Jordão, está inaugurando em Brazópolis um programa de reflorestamento voluntário que 
irá permitir que amplas extensões de floresta nativa sejam restauradas, beneficiando de 
forma significativa a conservação da Serra da Mantiqueira em nossa região. O programa 
viabiliza a doação de mudas e insumos para proprietários rurais que, por motivos diversos, 
queiram recuperar áreas de floresta em suas propriedades. Seu mecanismo de 
funcionamento está ligado ao selo ambiental Ides – Índice de Desenvolvimento 
Ecologicamente Sustentável que está sendo adotado por empresas da região do Vale do 
Paraíba e Serra da Mantiqueira. A primeira parceria do programa em Brazópolis foi fechada 
com os senhor e senhora Ron e Emília, moradores do bairro Farias. Em sua propriedade 
estarão sendo plantadas 600 mudas de espécies diversas da floresta Atlântica. O Grupo 
Dispersores está cadastrando proprietários rurais interessados em participar do programa de 
reflorestamento os quais serão beneficiados por ordem de cadastramento. 

O “Programa Voluntário de Recomposição Florestal” do Grupo Dispersores é 
produto de parcerias estabelecidas durante a realização das atividades do projeto 432MA, 
sendo um avanço institucional significativo promovido pelo projeto.  

 

   

 



   

 

   

 

     

- 2o Encontro da rede de ONG`s do Sapucaí (GT Sapucaí). 
 

No dia 20/02/2010 foi realizado o segundo encontro da rede de ONG`s do Sapucaí 
(GT Sapucaí) realizado no município de Pedralva –MG. O encontro planejado durante o 
primeiro fórum de ONG´s da bacia do Sapucaí teve o objetivo principal de manter certa 
periodicidade com relação ao encontro de representações das entidades ambientalistas da 
região, e também o propósito de conversar sobre as propostas traçadas por cada entidade 
para o ano de 2010. Participaram do encontro 14 representantes do Grupo Dispersores, do 
Grupo Excursionista Pedra Branca – GEPB e do Clube Montanhês de Itajubá – CMI.   

O encontro teve início com uma caminhada pela Serra do Barreiro na parte da manhã 
onde os participantes puderam apreciar um pouco das belas paisagens do município de 
Pedralva, percurso este que teve desfecho com a chegada aos jequitibás gigantes. 
Retornando a zona urbana do município, foi preparado um almoço à mineira de primeira 
categoria que levantou o grupo para retomar as conversas sobre planos e expectativas para 
cada entidade e para o GT Sapucaí ao longo do ano de 2010. As propostas foram 
apresentadas estando algumas possibilidades já em processo de encaminhamento como as 
atividades para redução e/ou extinção do uso de sacolas plásticas no município de Pedralva, 
o programa voluntário de recomposição de florestas do Grupo Dispersores, a certificação 
ambiental do Pedrock (festival musical realizado em Pedralva) pelo Ides, atividades do 
projeto em Redes do PDA, dentre outras.  
 



   
 

   
 

   
 
- Visita de intercâmbio e capacitação ao Instituto Águas do Prata – IAP. 
 

Técnicos do Grupo Dispersores foram à sede no Instituto Águas do Prata em 
Campos do Jordão onde foi realizada a primeira fase de uma capacitação para um maior 
envolvimento da instituição nas atividades do selo ambiental Ides. Além de trabalhar nas 
atividades de recomposição de florestas do selo, o Grupo Dispersores se aprofunda um 
pouco mais em seus mecanismos de certificação de forma que possa aumentar sua área de 
alcance. Com abrangência mais concentrada em Campos do Jordão e arredores, o Ides 
passará em breve a ser disponibilizado com maior eficiência na região sul de Minas através 
da parceria Grupo Dispersores/IAP que hora se solidifica. O estreitamento das relações de 
parceria entre Grupo Dispersores e IAP é um dos resultados do primeiro fórum de ONG´s 



promovido pelo projeto 432MA. Esta parceria está possibilitando a consolidação de 
programas de ambas instituições que beneficiará a sociedade e a matriz ambiental 
regionais.   
 

 
 
- Participação em reuniões de produtores rurais. 
 
 Foram iniciadas as atividades de participação nas reuniões das associações de 
produtores rurais do município de Brasópolis. Apesar das atividades terem sido 
programadas para serem realizadas ao longo de todo o projeto, apenas a partir de agora foi 
sentido um momento favorável para participação nestas. A participação na reunião dos 
produtores está sendo um momento propício para divulgar o movimento de mobilização 
regional que está formando a rede de ONG`s do Sapucaí o qual está inegrando esforços 
pela conservação ambiental na bacia do Sapucaí. Dentro desse contexto, estão sendo 
também divulgados o programa de reflorestamento voluntário do Grupo Dispersores e o 
novo viveiro da instituição. Está também sendo divulgada a possibilidade do cadastro de 
produtores interessados na regularização de sua propriedade com relação a averbação de 
Reserva Legal, a qual poderá ser realizada de forma gratuita, sob assistência do Grupo 
Dispersores, caso este aprove um projeto pela chamada 9 do PDA. No mês de março 
participamos de reuniões da Associação de Produtores Rurais e Artesãos de Farias 
(APRAF), da Associação de Artesãos de Dias (Art Dias) e do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável (o qual reuni representações da maioria das 
associações do município), nas quais ao todo tomaram participação 43 pessoas 
 

  
 



- Apresentação de projeto em reunião ordinária do Conselho Consultivo da Mosaico 
de Unidades de Conservação da Serra da Mantiqueira. 
 

No dia 17 de março, a equipe permanente do projeto de ampliação do viveiro florestal 
do Grupo Dispersores tomou participação da 9a reunião ordinária do conselho consultivo do 
Mosaico Mantiqueira para palestrar sobre o andamento das atividades do projeto de 
ampliação do viveiro da instituição. Nesta oportunidade foram expostas fotografias do 
andamento das atividades de montagem do viveiro, também imagens das reuniões de 
parceria com o IAP que complementarão as atividades do projeto e demais ações realizadas 
que estavam propostas dentro de seu cronograma. Foi dado destaque também às atividades 
que o Grupo Dispersores tem promovido através do projeto PDA, no sentido de integrar 
esforços dentro da rede ambientalista na região, ações estas que tem complementado todas 
as linhas de trabalho da instituição. Participaram desta reunião 29 pessoas de instituições 
diversas. 
 

   
 

   
 
- Publicação de artigo na revista Naturale. 
 
 A revista Naturale é uma publicação de distribuição gratuita, recentemente lançada, 
que tem por objetivo “abrir um canal de comunicação na região Sul de Minas e Vale do 
Paraíba entre empresas, organizações do terceiro setor, poder público, acadêmicos, 
profissionais da saúde, da cultura e da educação”. A revista tem um público alvo específico 
(acima citado) sendo seus exemplares enviados aos estabelecimentos comerciais onde se 
encontram tais pessoas. O Grupo Dispersores decidiu publicar o artigo a seguir nesta revista 



como forma de levar informações sobre suas ações a este público alvo, também 
vislumbrando a possibilidade de encontrar neste possíveis parceiros para projetos futuros. 
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