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- II fórum de entidades ambientalistas da bacia do Sapucaí. 
 

No dia 21 de abril foi realizado em Brazópolis o segundo fórum de integração de 
entidades ambientalistas, promovido através projeto “De Olho nos Olhos – Difusão de 
Experiências e Geração de Conhecimento”, implementado no município de Brazópolis e 
região pelo Grupo Dispersores com suporte financeiro do PDA/MMA. O evento contou 
com a participação de 46 pessoas que representaram 11 entidades (de 10 municípios) 
atuantes em na bacia do Rio Sapucaí. Dentre estas, 3 ONG`s são recém chegadas ao GT 
Sapucaí (nome dado à rede de ONG´s que hora se forma). São elas a Catalisa, o Clube 
Montês Itajubense – CMI e a Amanhágua, que apesar de não ter sua área de atuação na 
bacia do Sapucaí, é uma grande parceira nos esforços pela construção da sustentabilidade 
ambiental/econômica na Serra da Mantiqueira.   

As atividades do fórum foram iniciadas com a apresentação das novas entidades 
parceiras representadas por Orlando Mohallem (CMI), Mônica Buono e Michele Abreu 
(Amanhágua) e Eduardo de Paula (Catalisa) as quais desenvolvem trabalhos nas áreas de 
turismo consciente, recomposição florestal e silvicultura, e desenvolvimento e cooperação 
institucional, respectivamente. Cada instituição falou um pouco sobre seu histórico de 
atuação e sobre os trabalhos que tem desenvolvido atualmente.   

Após esta apresentação foi iniciada uma roda de debate sobre temas diversos, tendo 
como assunto inicial de discussão a código ambiental municipal Brasopolense cuja 
elaboração tem sido encabeçada pelo Grupo Dispersores. A experiência vivenciada pela 
instituição no decorrer dos trabalhos de redação das minutas foi relatada aos participantes 
levantando diversas discussões sobre o assunto. A importância da temática dentro da 
proposta de trabalho do GT Sapucaí ficou tão clara que foi decidido pela a criação de um 
grupo de trabalho específico para tratar de tal tema. Ficou estabelecido também que a 
iniciativa de criação de uma legislação ambiental municipal será tomada em cada município 
representado na rede, e que todo este trabalho será articulado, estimulado e apoiado pelas 
demais organizações. Outros temas diversos foram tratados na roda de discussão que 
levaram a sugestão de criação de grupos de trabalho também nas áreas de comunicação e 
fortalecimento institucional, os quais serão organizados como próximas atividades a serem 
executadas pela rede. As possibilidades de atuação da rede deixaram ainda evidentes a 
necessidade da organização de mecanismos mínimos de registro e documentação de suas 
atividades que tendem a se intensificar.   



Como atividade de conclusão do fórum foi realizada uma palestra sobre captação de 
recursos ministrada por Fernanda Dearo a qual esclareceu diversos pontos sobre o tema, 
dando aos participantes uma visão mais prática das linhas de atuação possíveis dentro das 
atividades de captação de recursos.   

O 2o fórum de ONG`s foi muito proveitoso, atingindo todas as expectativas dos 
organizadores com relação a mobilização dos atores do 3o setor ambientalista da bacia do 
Rio Sapucaí. A unidade entre as instituições tem se estreitado e certamente fortalecerá 
muito as iniciativas que a partir de agora estarão sendo promovidas na região. O Grupo 
Dispersores agradece e parabeniza a todos que acreditam nesta idéia que certamente ainda 
vai beneficiar muito nossa querida Serra da Mantiqueira.   

Participaram do encontro representantes do Grupo Dispersores, do Grupo Excursionista 
Pedra Branca (GEPB), do Grupo de Amigos do Meio Ambiente (GAMA), do Instituto 
Águas do Prata (IAP), da Natercianos Defensores do Meio Ambiente (NADEMA), da 
Abutres da Mantiqueira, da Amanhágua, da Associação Cultural e Ecológica Mãe Terra, da 
Associação para Valorização Ambiental e Social Cachoeirense (AVASC), da Catalisa e do 
Clube Montês Itajubense.  

 

     
 

     
 



     
 

     
 

 - Reunião com 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 abril, 
devido a dificuldades de agendamento e regularidade destas, a equipe do projeto começou a 
frequentá-las, tendo porém somente ido a duas das dezoito reuniões planejadas devido e 
estas dificuldades. Como alternativa, a equipe do projeto frequentou as reuniões ordinárias 
do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, o qual possui 
representações de todas as associações de produtores ativas no município de Brazópolis. O 
calendário de reuniões das associações não obedeceram uma frequência fixa, e quando 
estas ocorriam, os membros eram avisados de última hora (sendo todos moradores do bairro 
onde eram realizadas), impossibilitando que a equipe do projeto às frequentasse. Muitas 
reuniões não aconteceram. Por três vezes a equipe do projeto foi a reuniões em horários pré 
fixados, tendo esta sido desmarcada de última hora.  Outras vezes a equipe do projeto não 
foi avisada pela CEABRA sobre o agendamento da reunião como havia sido acordado e 
está documentado no termo de parceria. A participação nas reuniões do CMDRS foi 
adequada no sentido de propiciar um momento oportuno de contato de representantes dos 
produtores rurais do município de Brazópolis com informações relativas a projetos e ações 
desenvolvidas pelo Grupo Dispersores envolvendo temas como áreas protegidas, 
recomposição de áreas degradadas, agroflorestas, legislação ambiental, dentre outras. 



Apesar destas propiciarem um contato direto com um número menor de indivíduos, 
percebemos que a alternativa adotada se mostrou favorável a transmissão da informação.  

 

 
 

- Visita de intercâmbio à Associação Ambientalista Copaíba. 
 

No dia 26 de maio foi realizada mais uma visita aos nossos amigos da associação 
ambientalista Copaíba, sediada em Socorro/SP. Participaram da atividade a equipe 
permanente do projeto PDA de integração de entidades ambientalistas, em implantação 
pelo Grupo Dispersores, e o viveirista da entidade, o Sr. Geraldo Donizeti. A visita teve 
como propósitos principais trocar experiências sobre os projetos PDA em desenvolvimento, 
ambos envolvendo a temática “rede de instituições”, também colocar o viveirista do Grupo 
Dispersores em contato com a atividade de produção de mudas em tubetes em um local 
onde esta já é realizada com grande praticidade. A integração do Grupo Dispersores com e 
equipe do Copaíba inicio-se numa oficina de monitoria e prestação de contas de projetos 
realizada em 2007 pelo PDA, e desde lá esse contato já proporcionou diversos aprendizados 
que vem se materializando principalmente com a construção de nosso viveiro de mudas. 

 

    
 



    
 

 
- Visita ao Clube Montês Itajubense - CMI. 

 
Já na fase de encerramento do projeto “De olho nos Olhos – difusão de experiências 

e geração de conhecimento”, no dia 01 de junho os Dispersores participaram de uma 
reunião ordinária do Clube Montês Itajubense – CMI, como mais uma atividade de 
integração das instituições do GT Sapucaí. Na oportunidade foram discutidos aspectos das 
estratégias de criação das leis ambientais nos municípios representados no GT Sapucaí e 
atividades em andamento no CMI como abertura de novas vias de escalada, a criação do 
novo web site da instituição e a organização de um evento para arrecadar fundos para a 
entidade. Como o combinado na ocasião do segundo fórum de integração de entidades 
ambientalistas realizado por este mesmo projeto, integrantes do Grupo Dispersores e do 
CMI ficaram responsáveis por encabeçar as atividades do grupo de trabalho sobre 
legislação ambiental municipal. As próximas atividades relacionadas ao tema estarão 
direcionadas ao fortalecimento desse grupo de trabalho e a divulgação do GT Sapucaí nos 
municípios onde as ONG`s componentes estão sediadas. 

 

 
 
 

- Visita ao núcleo operacional da OSCIP Catalisa. 
 

No dia 08 de julho o Grupo Dispersores esteve no município de Piranguinho/MG 
visitando o futuro núcleo operacional da OSCIP Catalisa, a qual trabalha na região em 



parceria com a Gaia Terra Nova, uma empresa atuante na área de construções de baixo 
impacto ambiental dentro de uma visão de mercado que considera de alta relevância os 
impactos ambientais e sociais de seu trabalho. Tivemos a oportunidade de conhecer no 
local a “casa ecológica” que integra diversas práticas que reduzem os impactos ambientais 
das construções nos locais em que estão inseridas, melhorando ainda o aproveitamento de 
recursos naturais disponíveis como a luz do sol, o vento, a água e o solo, para o uso em 
benefício da propriedade. Sendo o local uma estação experimental permanente, existem 
implantados sistemas de tratamento biológico de resíduos domiciliares líquidos e sólidos. 
Os sistemas procuram transformar o material tratado para posterior uso na própria 
propriedade. A casa exibe ainda em sua arquitetura materiais reaproveitados de antigas 
construções e tijolos ecológicos cuja produção descarta a queima da argila, evitando a 
queima de madeira muitas vezes oriunda de florestas nativas, reduzindo também a emissão 
de uma grande quantidade de gases do efeito estufa. Na propriedade onde estão instalados 
também pode ser presenciada a mudança de feição da cobertura vegetal antes composta por 
monocultura de branquearia (assim como as propriedades vizinhas), agora muito mais 
diversificada, esboçando a formação de um sistema agroflorestal. Na visita ficou evidente a 
possibilidade de trabalhos conjuntos para levar os sistemas que estão ali sendo testados para 
núcleos populacionais rurais de forma a difundir práticas que reduzam os impactos 
ambientais destas moradias. 

 

    
 

    
 

 
- Apresentação do GT Sapucaí em municípios da bacia do Rio Sapucaí. 



 
Após a realização do II Fórum de Integração de Entidades Ambientalistas 

promovido por este projeto, foi decidido que um documento seria criado para apresentar 
gradativamente o GT Sapucaí aos diversos setores da sociedade. Até o momento o 
documento já foi apresentado nas Câmaras de Vereadores de Pedralva, Brazópolis e 
Baependi, na Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas Gerais e no 
Seminário de Meio Ambiente e Energias Renováveis da Universidade Federal de Itajubá. 

 
- Conclusão dos trabalhos de elaboração dos projetos de lei ambientais. 

 
Foi concluída a elaboração de dois projetos de lei que serão entregues e discutidos 

com representações municipais (prefeito, vereadores e promotor de justiça) assim que uma 
oportunidade favorável apareça. Tal discussão exige que um momento apropriado seja 
encontrado devido a extensão do código ambiental formulado, que representa um 
instrumento, apesar de não demasiadamente detalhado, bastante longo, contendo pontos 
certamente controversos. Apesar de versões anteriores já haverem sido entregues a 
representações dos municípios, esta fase de discussão para posterior trâmite dos projetos 
deverá exigir esforços extras e provavelmente será promovida após o término deste projeto. 
É compromisso do Grupo Dispersores manter o PDA informado sobre o andamento das 
atividades de análise e tramitação dos projetos em questão, mesmo após seu encerramento, 
visto que somente com o suporte financeiro desta segunda instituição o desenvolver de tais 
atividades foi possível. 
 
- Divulgação dos resultados do projeto. 
 
 Como atividade de finalização do projeto e divulgação seus resultados, foi 
elaborado um relato de experiências, com tiragem de 1.000 exemplares, o qual está sendo 
amplamente distribuído na região da bacia do Sapucaí e por outras regiões por onde passam 
representantes do Grupo Dispersores. Nestes, constam um resumo das atividades do projeto 
e resultados alcançados, também informações sobre as entidades do GT Sapucaí (rede de 
ONG´s da bacia do Sapucaí). Tais cartilhas foram enviadas por correio para prefeituras (de 
50 municípios) da região, estão sendo entregues a instituições de ensino diversas, 
bibliotecas e serão cedidas às ONG`s parceiras para que distribuam nos municípios onde 
atuam. 
 

 


