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O Grupo Dispersores é uma organização não governamental, de direito privado, 
sem fins lucrativos. Fundada em 31 de julho de 2004 por pesquisadores e profissionais 
especializados na área ambiental, a ONG Grupo Dispersores é hoje reconhecida como 
sendo de Utilidade Pública Municipal e está inscrita no CEEA – Cadastro Estadual de 
Entidades Ambientalistas e CNEA – Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas, 
representando os interesses da entidade nas esferas estadual e nacional. O foco de atuação 
da entidade passou a ser regional devido o reconhecimento de seu trabalho nos últimos 
anos e está voltado à instalação gradativa de um programa de adequação do uso e 
ocupação do solo na Bacia do Rio Sapucaí, preservando a Mata Atlântica na região, tendo 
este programa o nome de “Veias D`água”. 

 
O trabalho da ONG no município de Brazópolis vem proporcionando ao Grupo 

Dispersores apoio de diversos setores da comunidade como escolas municipais e 
particulares, prefeitura municipal, empresas privadas, EMATER, IEF, Ong´s da região 
através do GT-Sapucaí e a participação no conselho consultivo da APA Fernão Dias.  

 
Na busca desta adequação vislumbrada pelo programa Veias D`água, a entidade 

desenvolve projetos de reflorestamento, recuperação de nascentes, atividades de educação 
ambiental na comunidade e nas escolas, consultorias na área ambiental e acessória em 
resíduos sólidos urbanos – RSU, alem de promover políticas públicas através do grupo de 
trabalho GT-Sapucaí, formado com a participação de 13 ong´s ambientalistas sediadas em 
diferentes municípios na região do Sul de Minas.  

 
O Grupo Dispersores é reconhecido na comunidade e na região onde atua, pois o 

trabalho que vem sendo desenvolvido a 7 anos, reflete a importância de preservar e 
recuperar o meio ambiente, sendo este o objetivo principal da instituição. De caráter 
socioambiental, a instituição desde sua fundação envolve a sociedade em seus projetos 
ambientais, através de palestras nas escolas promovendo a educação ambiental, visitas ao 
galpão de triagem de resíduos sólidos urbanos, eventos ambientais na praça com jogos, 
exposições e passeata na semana do meio ambiente, distribuição de folhetos e cartilhas 
informativas dos projetos, atualizando e conscientizando a comunidade sobre o trabalho da 
instituição, alem das visitas ao Viveiro Florestal com atividades de educação ambiental.  

Os resultados dos projetos mantidos pela entidade podem ser conferidos através do 
site: www.dispersores.org 
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Projeto de ampliação do Viveiro Florestal Conservacionista Grupo Dispersores 
 
 
         O Projeto de Fortalecimento Institucional dos Mosaicos de Unidades de Conservação 
(UC) do Corredor da Serra do Mar, ou Projeto Mosaicos apoiou oito projetos desenvolvidos 
por organizações não governamentais em quatro mosaicos de Unidades de Conservação: 
Bocaina, Mantiqueira, Central Fluminense e Mico-Leão-Dourado. Dentre os oito, um projeto 
selecionado é o da instituição Grupo Dispersores, denominado “Ampliação da Capacidade 
Produtiva do Viveiro Florestal Conservacionista da ONG Grupo Dispersores”. 
 
         Este projeto com inicio em 2010 e termino em fevereiro de 2011 além de ampliar a 
capacidade produtiva do viveiro florestal para 50mil mudas/ano pretende-se proporcionar a 
entidade seu fortalecimento institucional e o alcance da sustentabilidade financeira.  
 
        O Projeto Mosaicos é coordenado pela Associação Mico-Leão-Dourado, Valor Natural, 
Conservação Internacional e Fundação SOS Mata Atlântica, aliança com financiamento do 
CEPF (Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos) e apoio da Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica e da The Nature Conservancy. 
Abaixo a aliança em que esta apoiando o projeto.      
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Projeto de criação da 1° RPPN no município de Brazópolis 

-  RPPN Morada dos Macacos - 

 

 

A criação da RPPN Morada dos Macacos é resultado de um projeto aprovado pelo IX 
Edital do Programa de Incentivo às RPPNs da Mata Atlântica que tem como financiadores a 
Conservação Internacional, Fundação SOS Mata Atlântica e The Nature Conservancy.   

A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) é uma categoria de unidade de 
conservação criada por vontade e iniciativa do proprietário rural, e uma de suas 
características é não interferir no direito de posse do imóvel, ou seja, não há desapropriação 
de terra. No momento que decide criar uma RPPN, o proprietário assume compromisso de 
conservação perpétua da natureza no local. O simples fato de mais de 70% da Mata 
Atlântica localizar-se em propriedades privadas, é suficiente para entendermos a 
importância destas reservas.   

Esta iniciativa, além de preservar belezas cênicas e ambientes históricos, assume, cada 
vez mais, objetivos de proteção de recursos hídricos, manejo de recursos naturais, 
desenvolvimento de pesquisas cientificas, manutenção de equilíbrios climáticos e 
ecológicos. Atividades recreativas, turísticas, de educação e pesquisa são permitidas na 
reserva, desde que sejam autorizadas pelo órgão ambiental responsável pelo seu 
reconhecimento, podendo muitas vezes serem fomentadas com recursos de origens 
diversas destinados a tais fins.   
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Relatório de AtividadesRelatório de AtividadesRelatório de AtividadesRelatório de Atividades    
 

A seguir estão descritas algumas atividades realizadas pela ONG Grupo Dispersores ao 
longo do ano de 2011. Um relato mais completo pode ser acessado pelo website da 
instituição www.dispersores.org onde são mantidos todos os registros de suas atividades 
para divulgação e acompanhamento dos resultados. 

Janeiro de 2011 
 

Matéria publicada no site da instituição  
 
No dia 05 de janeiro o Grupo Dispersores publica a primeira matéria informativa e educativa do ano 
de 2011 em seu site oficial.  
 
Floresta com Araucária, quase extinta 

Vale a pena repetir. Restaram somente cerca de 1% a 2% da cobertura original da Floresta com 
Araucária, que, no passado, cobriu grande parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e, 
ainda, áreas menores na região da Mantiqueira – São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Se não 
bastasse a percentagem chocante, é mais revoltante ainda descobrir que o estado do Paraná 
continua sendo, ainda hoje, o maior exportador de araucária do país. Realmente, não faz o menor 
sentido, principalmente quando se leva em conta que o belíssimo pinheiro do Paraná é um dos 
símbolos desse estado.   

Não é de hoje que a floresta, que abriga essas espécies centenárias, quase milenares, vem 
sendo maltratada. A história é antiga. Entretanto, é preciso explicar a importância desse bioma para 
o ecossistema brasileiro.   

Artigo completo em: 
  http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/grito-floresta-araucarias-

613686.shtml?func=2 
 

 
Equipe técnica do Grupo Dispersores escreve projeto para o edital Oi Futuro  
 
O Grupo Dispersores, esta concorrendo a mais um edital para projetos ambientais, através do 
programa “Oi Futuro”, que lança o seu primeiro edital para a seleção de projetos voltados para a 
temática ambiental. O Programa Oi de Projetos para o Meio Ambiente busca apoiar, em todo o país, 
iniciativas de efeito multiplicador com o objetivo de construir uma nova realidade para as diferentes 
comunidades. 
O Grupo Dispersores esta participando com o projeto intitulado “Minha semente, Nosso futuro”, que 
se aprovado será executado no município de Brazópolis em parceria com as escolas públicas do 
município.  
   O projeto proposto tem como objetivo promover a educação ambiental aos estudantes do ensino 
fundamental, visando a sustentabilidade através da preservação e uso racional dos recursos 
naturais, com ações inovadoras e aplicadas na prática, buscando renovar de curto a médio prazo a 
realidade vigente, focado na conscientização e transformação dos futuros cidadãos. 
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Fevereiro de 2011 
 

Conclusão do Projeto Mosaicos de ampliação do Viveiro Florestal do Grupo 
Dispersores 
 
No inicio deste mês foi concluído o projeto de “ampliação da capacidade produtiva do viveiro florestal 
conservacionista da ONG Grupo Dispersores”, podemos manifestar o alcance de resultados muito 
satisfatórios com todo o esforço empreendido na execução deste projeto. 
As atividades de implementação do viveiro, foco principal do projeto, foram concluídas com sucesso, 
hoje a estrutura do viveiro comporta a produção de 48.000 mudas em tubetes e mais 7.000 mudas 
em saquinhos, totalizando uma capacidade de produção anual de 55mil mudas/ano de até 70 
espécies diferentes da Mata Atlântica da nossa região. 
 
Alem disso o Viveiro Florestal passou a ser conhecido também como Viveiro Educacional, devido às 
parcerias do Grupo Dispersores com escolas do município, o qual o viveiro passou a receber visitas 
de turmas de alunos para as atividades de educação ambiental. Desenvolvidas com orientação 
pedagógica especializada, já passaram pelo viveiro cerca de 200 alunos os quais puderam vivenciar 
e aprender com as atividades práticas. Buscando dar continuidade e sustentabilidade ao projeto, 
alem da comercialização das mudas nativas, o Grupo Dispersores estará ampliando estas atividades 
de educação ambiental buscando novas escolas participantes e parcerias com municípios vizinhos.  
 
Este projeto foi financiado pelo “Projeto de Fortalecimento Institucional dos Mosaicos de Unidades de 
Conservação do Corredor da Serra do Mar”, coordenado pela Associação Mico Leão Dourado, Valor 
Natural, Conservação Internacional e Fundação SOS Mata Atlântica e patrocinado pelo Fundo de 
Parcerias para Ecossistemas Críticos (CEPF) e pela Conservation Fundation/The Leading Travel 
Companies.     
 

Mais informações em: 
http://www.dispersores.org/projetos.php?projeto=viveiro 
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Março de 2011 
 

Grupo Dispersores em parceria com o Projeto Social Japão promovem plantio de 
árvores com crianças do projeto 
 
No dia 19 de Março, a ONG Grupo Dispersores em parceria com o Projeto Social Japão reuniu cerca 
de 40 crianças que freqüentam a escolinha de futebol do projeto para realizarem um plantio de 
mudas nativas. Na ocasião foi apresentada uma pequena palestra onde as crianças tiveram a 
oportunidade de aprender um pouco mais sobre a importância da árvore no meio ambiente e na vida 
do ser humano. Mais conscientes e sabendo da sua importância, as crianças começaram a plantar 
suas primeiras árvores com auxilio de monitores e voluntários que participaram do evento. Atividades 
como esta são muito importantes na educação das novas gerações, alem de incentivar o hábito de 
plantar uma árvore, a conscientização destas crianças para o tema ambiental é o que vai conduzir na 
formação de cidadãos mais conscientes no futuro respeitando assim o meio ambiente. 
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Abril de 2011 

Grupo Dispersores em parceria com proprietário rural inicia os trabalhos de 
criação da 1° RPPN no município.  

 
Neste mês foi dado inicio ao processo de medição topográfica da área, georeferenciamento da 
propriedade e da área da reserva legal onde será criada a RPPN. 
A criação da RPPN Morada dos Macacos é resultado de um projeto aprovado pelo IX Edital do 
Programa de Incentivo às RPPNs da Mata Atlântica que tem como financiadores a Conservação 
Internacional, Fundação SOS Mata Atlântica e The Nature Conservancy. 
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Equipe técnica do Grupo Dispersores escreve projeto para o edital da Fundação 
Luterana de Diaconia 

 
O Grupo Dispersores, esta concorrendo a mais um edital para projetos de educação ambiental, 

através do edital n°04/2011 da FLD - Fundação Luterana de Diaconia, com o projeto intitulado 
“Viveiro Educacional EcoAprendiz”  que tem como objetivo promover as atividades de educação 
ambiental, desenvolvidas pela instituição em parceria com as escolas do município e a participação 
de alunos do ensino fundamental.  

 

Maio de 2011 

Grupo Dispersores realiza palestra sobre meio ambiente e apresenta os 
trabalhos desenvolvidos nos últimos 9 anos em defesa da natureza 

 
O Grupo Dispersores participou da semana interna de prevenção de acidentes do trabalho – 

SIPAT promovida pela fabrica Helomar para os seus funcionários.   
Na ocasião, o Grupo Dispersores, representado pelo diretor Evandro Negrão que ministrou uma 

palestra sobre meio ambiente, apresentou os trabalhos desenvolvidos pela instituição nos últimos 9 
anos em defesa da natureza.   

A palestra foi apresentada para aproximadamente 65 funcionários da empresa que tiveram a 
oportunidade de aprender um pouco sobre o meio ambiente, os problemas existentes em nosso dia 
a dia relacionados ao nosso meio, e o que cada um pode fazer para ajudar na preservação da 
natureza. Um resumo sobre as principais atividades de preservação do meio ambiente 
desenvolvidas pelo Grupo Dispersores desde 2002 foi apresentado aos participantes, percebendo a 
importância do trabalho desenvolvido pela instituição no município e na região.   
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Junho de 2011 
Grupo Dispersores promove a 5° Semana do Meio Ambiente 
 

O Grupo Dispersores promoveu a 5° Semana do Meio Ambiente, entre os dias 03 e 10 de junho 
em comemoração ao dia mundial do meio ambiente, festejado em 5 de junho.   

Neste ano, durante toda a semana, foi trabalhado o tema Educação Ambiental voltado para 
estudantes do ensino fundamental e médio, preparando, conscientizando e educando mais de 400 
alunos das escolas participantes da 5°-SMA.   

A programação contou com o desenvolvimento de dinâmicas de conscientização, vivência de 
experiências na prática e a educação dos alunos para o tema ambiental aplicadas em visitas ao 
Viveiro Florestal EcoAprendiz. Também foram apresentados teatros em sala de aula e uma oficina 
para a confecção de brinquedos, reciclando e reutilizando embalagens de PET descartadas, 
evitando que fossem destinadas ao lixo. A 5° Semana do Meio Ambiente também contou com a 
apresentação de palestras realizadas no Centro de Educação Profissional - CEP de Brazópolis 
voltada para estudantes do ensino médio, tratando o tema Meio Ambiente, o trabalho desenvolvido 
nos últimos 9 anos pela ONG em defesa da natureza e o papel de cada um na luta pela preservação 
ambiental.   
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Dia da Família na Escola 

 
No dia 17 de junho a Escola Municipal Dona Maria Carneiro Braz, promoveu o “Dia da Família na 

Escola” que neste ano trabalhou o tema Meio Ambiente, chamando assim a atenção de pais e 
alunos para a importância do tema.   

Na ocasião os alunos realizaram diversas apresentações, como danças, teatros, alem da 
exposição de brinquedos e hortinhas feitos com a reutilização de garrafas pet, cartazes, desenhos, 
entre outros, tudo voltado para a conscientização e preservação do meio ambiente. Em parceria com 
a escola o Grupo Dispersores representado por Evandro Negrão e Isis Palma participou deste 
importante evento, com oficinas e com a doação de 200 mudas de araucária que foram entregues 
aos pais dos alunos como lembrança e incentivando a família a plantar uma árvore.  O Grupo 
Dispersores parabeniza a direção da escola e todos os envolvidos, pela iniciativa e pelo sucesso 
deste evento que certamente conseguiu passar a mensagem de preservação do nosso meio 
ambiente para todos familiares ali presentes.   
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Julho de 2011 

ONG Grupo Dispersores participa com stand na XX FECEP – (Turma Julho) 

 
No mês de Julho a ONG Grupo Dispersores participou como convidada especial da XX FECEP - 

Feira de Eletrônica, Informática e Administração do CEP – Centro de Educação Profissional 
Tancredo Neves em Brazópolis.   

Na ocasião integrantes do Grupo Dispersores apresentaram como funciona o processo natural de 
armazenamento de água da chuva nos aquíferos suberrâneos, simulando e comparando como este 
processo ocorre em áreas sem vegetação florestal (ou desmatadas), ocasionando a ocorrência de 
assoreamento de rios e enchentes, e o processo em áreas florestadas. Esta simulação mostra 
claramente a importância e a função das árvores nos solos, onde além de evitar estes danos, 
contribui com a infiltração e retenção de água no solo, mantendo sempre vivas as nascentes de água 
nas regiões que conservam áreas florestais.  

 

    

Agosto de 2011 

Grupo Dispersores participa do XIX Fórum Mineiro de Comitês de Bacias 
Hidrográficas 

 
O encontro ocorreu nos dias 04 e 05 de Agosto em Itajubá. Temas de interesse, não só da região, 

mas de toda Minas Gerais estiveram em pauta, como “Atlas de Vulnerabilidade a Inundações”, 
apresentado pela ANA (Agência Nacional das Águas), “Monitoramento e Alerta de Cheias”, e 
“Inserção das PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas) na Bacia Hidrográfica”, ministradas, 
respectivamente, pelos professores da Universidade Federal de Itajubá, Alexandre Augusto Barbosa 
e Geraldo Thiago Lúcio Filho.   

O evento contou com a presença do Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Minas Gerais (SEMAD), Adriano Magalhães Chaves, que conduziu a apresentação 
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“Visão Estratégica da SEMAD", além de participar do debate “Integração entre Sistemas de 
Recursos Hídricos e de Meio Ambiente”.   

Ao final do Fórum, cada comitê teve a oportunidade de encaminhar sugestões de melhorias 
voltadas às bacias, à gestão dos recursos hídricos do Estado e aos projetos submetidos ao FHIDRO 
– Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do 
Estado de Minas Gerais.   

O Grupo Dispersores tem um projeto submetido ao FHIDRO o qual encontra-se em analise pelos 
gestores. Se aprovado, o Grupo Dispersores estará protegendo e recuperando 20 nascentes na 
micro bacia do Ribeirão Vargem Grande em Brazópolis, contribuindo na manutenção dos recursos 
hídricos na Bacia do Rio Sapucaí.  

   

Setembro de 2011 

Plantio de mudas no 8° Enduro a Pé de Brazópolis 

 
No dia 18 de setembro, foi realizado no município de Brazópolis o 8° Enduro a Pé, que contou 

com 27 equipes inscritas compostas por mais de 100 pessoas. Com o apoio da ONG Grupo 
Dispersores mais uma vez os participantes do enduro tiveram como uma das etapas do percurso o 
Plantio de Mudas. Foram plantadas 50 mudas de araucária pelos participantes que receberam 
orientações da equipe técnica do Grupo Dispersores. O objetivo é despertar o interesse dos 
participantes para o tema ambiental, ajudando assim na recuperação e preservação do meio 
ambiente.   

Hoje em dia restaram somente cerca de 1% a 2% da cobertura original da Floresta com 
Araucárias que no passado cobriu grande parte dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul e áreas menores na região da Serra da Mantiqueira em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais. Daí a importância do trabalho da ONG Grupo Dispersores em preservar e produzir mudas de 
araucária para reflorestamento e recomposição da cobertura da floresta nativa.   

A diretoria do Grupo Dispersores parabeniza a todos participantes do enduro a pé e também aos 
organizadores deste evento que proporciona um esporte saudável e em contato com a natureza.  
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Outubro de 2011 

Projeto do Grupo Dispersores é certificado pela Fundação Banco do Brasil 
como Tecnologia Social 

 
Criado em 2001, o prêmio está em sua sexta edição e recebeu 1.116 inscrições, o número é 

recorde entre as edições do prêmio. Isto indica que comunidades, governos e instituições sem fins 
lucrativos, de todo o país, estão atuando na busca por efetivas soluções para problemas de 
alimentação, saúde, renda, meio ambiente, educação, recursos hídricos, habitação e energia. Das 
iniciativas inscritas apenas 264 projetos foram certificados ao atenderem os diversos critérios 
estabelecidos no edital e se configuram como Tecnologias Sociais.   

  
O Grupo Dispersores através do projeto inscrito intitulado como, Veias D'água – Recuperação de 

Nascentes e Educação para a Sustentabilidade, inscrito na categoria "Gestão de Recursos Hídricos" 
foi uma das instituições que tiveram seus projetos certificados como Tecnologia Social.   

  
O projeto Veias D'água é um programa que vem sendo aplicado gradativamente pela ONG Grupo 

Dispersores. A união de 3 módulos de projetos já desenvolvidos pela instituição leva o nome de 
Projeto Veias D’água, que consiste em produzir mudas nativas da Mata Atlântica, promover a 
educação ambiental aos estudantes visando a sustentabilidade e recuperar nascentes degradadas 
nas comunidades rurais.   

  
O projeto certificado pela Fundação Banco do Brasil como Tecnologia Social passará a compor o 

Banco de Tecnologias Sociais, disponível no site da FBB, e concorrerá à próxima etapa do Prêmio 
Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social.   

A premiação tem como objetivo identificar, certificar, premiar e difundir Tecnologias Sociais já 
aplicadas, implementadas em âmbito local, regional ou nacional e que sejam efetivas na solução de 
questões relativas à alimentação, educação, energia, habitação, meio ambiente, recursos hídricos, 
renda e saúde.   

Todas as tecnologias certificadas passam a integrar o Banco de Tecnologia Social no site 
(www.fbb.org.br/tecnologiasocial) e estarão disponíveis para pesquisas e reaplicações. Para mais 
informações sobre o projeto desenvolvido pelo Grupo Dispersores acesse o site 
www.dispersores.org   

“Esta certificação nos da ainda mais credibilidade e reconhecimento no cenário nacional, 
impulsionando e incentivando o nosso trabalho de educação e preservação do meio ambiente”. 
Comentou o presidente do Grupo Dispersores, Evandro Negrão.  

 

    
 

Novembro de 2011 

Integrantes do Grupo Dispersores retiram lixo jogado na cachoeira 
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No dia 13 de novembro, integrantes do Grupo Dispersores fizeram uma limpeza no acesso à 
cachoeira do Alegre, um local bastante visitado por munícipes e turistas.   

O acesso que tem apenas uma trilha em mata fechada até a cachoeira estava completamente 
coberto por lixo e restos de material de construção. Foram encontrados na trilha, jornais, sacos de 
cimento, latas de tinta e refrigerante, embalagens de cigarros entre outros dejetos.   

Os integrantes voluntariamente coletaram todo o material, que foi descartado indevidamente na 
cachoeira, o que não era pouco, e este material foi devidamente levado até um ponto de coleta de 
lixo.  É um absurdo que mesmo nos tempos de hoje, ainda hajam pessoas que sujem a natureza 
desta forma.   

O Grupo Dispersores providenciará uma placa informativa alertando sobre a proibição de se jogar 
lixo no local, por ser uma área de preservação permanente – APP , protegida por lei (Lei Federal 
n°4.771 de 1965). O material descartado indevidamente além de sujar, contaminar, ainda polui 
visualmente um local bonito do nosso município e que é bastante visitado. Com a placa estaremos 
tentando conscientizar algumas pessoas sobre a importância de se preservar o nosso meio ambiente 
e não jogar lixo nestes locais. Lugar de lixo é na lixeira.   

 

    
 

Grupo Dispersores junto com a população manifestam contra o corte das 
palmeiras em Brazópolis 

 
A ONG Grupo Dispersores, entidade reconhecida nacionalmente e que vem trabalhando na 

defesa do meio ambiente no município e na região, esclarece sua posição em relação ao corte das 
palmeiras no município. Sabendo do risco que as palmeiras doentes oferecem a população, o Grupo 
Dispersores é a favor da remoção destas palmeiras doentes (que apresentaram o fungo “podridão do 
olho”), porem é contra o corte das palmeiras sadias o qual não apresentaram este fungo. Das 5 
palmeiras cortadas apenas 1 apresentava este fungo, causando risco à população em caso de 
queda, como foi o caso de uma palmeira na Avenida, onde caiu o seu penacho. Já as outras 4 
palmeiras cortadas, sendo 2 na praça matriz, estas não apresentavam este fundo, estando com seu 
caule sadio, sendo visivelmente possível comparar a diferença de um caule sadio e outro doente 
conforme fotos logo abaixo tiradas no local.   

Sendo assim o Grupo Dispersores se manifestou contra o corte destas palmeiras sadias, pois 
existem maneiras ambientalmente corretas de se evitar acidentes e preservar a natureza, como por 
exemplo dando manutenção adequada e poda nas mesmas e não colocando palmeiras sadias no 
chão com solução do problema.   

Infelizmente, esta linha o qual o Grupo Dispersores defende não foi expressa pela mídia, tornando 
confusa e distorcida a matéria apresentada. Conforme pode ser visto abaixo.   
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ONG Grupo Dispersores participa com stand na XX FECEP 

 
Nos dias 23 e 24 de novembro a ONG Grupo Dispersores participou como convidada especial da 

XX FECEP - Feira de Eletrônica, Informática e Administração do CEP – Centro de Educação 
Profissional Tancredo Neves em Brazópolis.   

Na ocasião integrantes do Grupo Dispersores apresentaram como funciona o processo natural de 
armazenamento de água da chuva nos aquíferos suberrâneos, simulando e comparando como este 
processo ocorre em áreas sem vegetação florestal (ou desmatadas), ocasionando a ocorrência de 
assoreamento de rios e enchentes, e o processo em áreas florestadas. Esta simulação mostra 
claramente a importância e a função das árvores nos solos, onde além de evitar estes danos, 
contribui com a infiltração e retenção de água no solo, mantendo sempre vivas as nascentes de água 
nas regiões que conservam áreas florestais.   

Para mais informações, agende uma visita ao Viveiro Florestal do Grupo Dispersores onde são 
promovidas atividades ambientais voltadas para escolas públicas e particulares do ensino 
fundamental. A visita tem como objetivo promover a educação ambiental dos alunos de forma prática 
e lúdica, uma experiência inesquecível. Solicite mais informações sobre o Viveiro Educacional 
EcoAprendiz através da página de contatos.  
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Dezembro de 2011 

Comunicado de aprovação do projeto do FHIDRO 

 

Oficio da Secretaria Executiva do FHIDRO. Nete mês o Grupo Dispersores recebeu um oficio 
do FHIDRO para providenciar algumas documentações a fim de dar seqüência para assinatura do 
convenio referente ao projeto “Salva Minas” de n° 318/2010 aprovado na 35° reunião do Grupo 
Coordenador do FHIDRO realizada no dia 04 de outubro de 2011. Os documentos solicitados foram 
providenciados faltando apenas a comprovação de criação da Reserva Legal em cada uma das 20 
propriedades que serão beneficiadas ou na falta deste um termo de compromisso para averbação 
futura. 


