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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 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, Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande. 

 
 A atuação da entidade passou a ser regional, devido o reconhecimento de seu 

trabalho nos últimos anos, atuando no sul de Minas Gerais, através da 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”. 

  
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 15 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 9 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 Educacional EcoAprendiz com atividades de educação 
ambiental.  

Os resultados dos projetos e prêmios mantidos pela entidade podem ser conferidos 
através do site: www.dispersores.org 
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Viveiro Florestal Grupo Dispersores 
 
 
 
         Com o apoio inicial do Projeto de Fortalecimento Institucional dos Mosaicos de 
Unidades de Conservação (UC) do Corredor da Serra do Mar, ou simplesmente Projeto 
Mosaicos, este contribuiu para a ampliação do viveiro florestal do Grupo Dispersores, através 
do projeto denominado “Ampliação da Capacidade Produtiva do Viveiro Florestal 
Conservacionista da ONG Grupo Dispersores”. 
 
         Após o termino do apoio financeiro do Mosaicos em fevereiro de 2011, o Viveiro passou 
a andar com suas próprias pernas, como previsto, onde atualmente tem  capacidade 
produtiva de 50mil mudas/ano, que são comercializadas na região e também utilizadas em 
projetos de reflorestamento da instituição, proporcionando à 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 que apoiou o inicio deste projeto, e que atualmente vem sendo mantido 
apenas pela própria instituição.      
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Projeto De Olho nos Olhos II – Continuidade dos Trabalhos de Proteção e 
Recuperação de Nascentes 

 

 
A ONG Grupo Dispersores e a Caixa, firmaram um acordo de cooperação financeira em 

janeiro/2012 para execução de projeto aprovado pelo Fundo Sociambiental Caixa (FSA), via 
chamada pública, regulamento nº 002. O acordo tem o objetivo de alocar recursos financeiros 
para o desenvolvimento do projeto intitulado “De Olhos nos Olhos II – Continuidade dos 
Trabalhos de Proteção e Recuperação de Nascentes”, apresentado pela instituição e 
aprovado pelo FSA Caixa. O projeto visa à conservação dos recursos hídricos por meio da 
proteção de nascentes, na micro-bacia do Ribeirão Vargem Grande. De forma específica, a 
ação tem a finalidade de revitalizar 20 nascentes, plantar 15 mil mudas, conscientizar a 
população local sobre a importância da conservação desses recursos, difundir resultados por 
meio de cartilha e monitorar e avaliar as atividades desenvolvidas.  

O Fundo Socioambiental Caixa - FSA Caixa,  atua na linha temática Cidades Sustentáveis, 
no eixo de atuação Proteção das Águas de Abastecimento Humano, por meio de projetos que 
visem à recuperação florestal de nascentes e matas ciliares, em bacias hidrográficas em que 
se faça a captação d’água para abastecimento humano, de cidades e comunidades.  

Considerando a necessidade da implementação de ações que se revertam em práticas 
voltadas à recuperação de áreas degradadas, com vias a resgatar qualitativa e 
quantitativamente as águas nas bacias hidrográficas, esta iniciativa busca estimular a 
recuperação e preservação de nascentes e áreas que margeiam os corpos d’água. Para a 
implementação deste projeto o Grupo Dispersores conta com apoio financeiro do Fundo 
Socioambiental CAIXA – Caixa Econômica Federal, Ministério da Fazenda e do Governo 
Federal. 

 

    

    
Fundo Socioambiental - FSA 
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O Viveiro Educacional EcoAprendiz, é um projeto desenvolvido pela ONG Grupo Dispersores 
que busca conscientizar e educar estudantes do ensino fundamental e médio das escolas do 
município e da região, sobre a importância do meio ambiente, a preservação, recuperação e 
o uso racional dos recursos naturais, em especial a Água. O projeto busca a médio longo 
prazo a estimular mudanças no comportamento social vislumbrando a promoção da 
sustentabilidade como reflexo do aumento da consciência ambiental regional.  

Qualquer escola pode participar das atividades de educação ambiental  
- São diversas atividades de educação ambiental na visita, aplicadas com metodologias 
pedagógicas;  
- Explicações nas atividades com temas ambientais que precisam ser abordados com 
urgência, dentro desse quadro atual de desespero que a natureza se encontra;  
- Ensinamento de forma prática e lúdica, aplicados por uma pedagoga especializada em 
Educação Ambiental;  
 
O projeto busca transformar cada aluno em uma pessoa mais consciente e responsável pelo 
meio onde vive. Promove o processo de construção de um cidadão que respeita e pensa no 
próximo, estando comprometido em preservar a natureza para o bem comum.  
 
As atividades desenvolvidas no Viveiro Educacional são voltadas para alunos do Ensino 
Fundamental e Médio.  
Para as visitas no Viveiro Educacional é cobrada uma taxa de contribuição simbólica, de 
apenas R$5,00 por aluno, para manutenção e desenvolvimento das atividades da instituição. 
As turmas devem ser formadas de 20 à 25 alunos por visita, visando garantir a qualidade do 
ensino, proporcionando um bom conhecimento à todos os alunos participantes. A duração 
das atividades é de aproximadamente 60 minutos.  

 
Atualmente o projeto Viveiro Educacional EcoAprendiz conta com o apoio do Ministério 

Publico e da Prefeitura Municipal de Brazópolis.  
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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 2013. Um relato mais completo pode ser acessado pelo site da instituição 
www.dispersores.org onde são mantidos todos os registros de suas atividades para 
divulgação e acompanhamento dos resultados. 

Janeiro de 2013 

- Plantio de mudas nativas nas 20 nascentes que estão sendo recuperadas pelo 
projeto 

Em continuidade aos trabalhos iniciados anteriormente de transporte das mudas e plantio 
das mesmas nas nascentes manejadas pelo projeto, a equipe técnica do projeto esteve 
nestes últimos dois meses, executando e coordenando o plantio nas nascentes, ao todo são 
20 nascentes que estão sendo recuperadas pelo projeto "De Olho nos Olhos II" na região de 
mananciais da bacia do Ribeirão Vargem Grande no município de Brazópolis. O plantio das 
mudas nativas nas 20 áreas de preservação permanente (APP) de nascentes que foram 
cercadas através deste projeto, busca iniciar um processo de recuperação e recomposição 
da cobertura vegetal no entorno das nascentes. Este plantio de mudas nativas nas 
nascentes, o qual chamamos de “plantio de enriquecimento”, é um plantio de incentivo a 
regeneração natural da área, o qual estas mudas plantadas atraem pássaros e outros 
animais que dispersam mais sementes na área, alem das sementes que vem através do 
vento dispersadas de fragmentos florestais mais próximos, promovendo a regeneração 
natural da área. Até o momento já foram plantadas 12.000 mudas nativas em APP de 
nascentes, finalizando esta etapa de plantio nas nascentes beneficiadas, conforme 
demonstrado em algumas fotos abaixo. Estas nascentes ainda receberão acompanhamento 
técnico da equipe e orientações também serão passadas aos produtores rurais proprietários 
das áreas, para que seja dada à manutenção adequada nas mesmas a fim de garantir a 
eficiência do processo de reflorestamento e incentivo à regeneração natural.  
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Fevereiro de 2013 

1° Assembléia Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí - 2013 

No dia 20 de fevereiro, foi realizada no município de Itajubá a 1° Assembléia Ordinária do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí do ano de 2013.   

O presidente do Grupo Dispersores esteve presente representado a instituição na 
composição do conselho.  

Na ocasião diversos assuntos foram tratados entre eles a campanha de mobilização do 
processo eleitoral do CBH Sapucaí, definição do calendário de reuniões para o ano de 2013, 
entre outros assuntos. Em destaque, a indicação da ONG Grupo Dispersores para compor o 
conselho da Bacia Hidrográfica do Rio Grande (BHRG).   

A Bacia Hidrográfica do Rio Grande (BHRG), é formada por 6 (seis) comitês de bacias 
paulista e 8 (oito) comitês de bacias mineira, entre elas o CBH Sapucaí.   

O CBH Grande está situada na Região Sudeste do Brasil, é uma bacia hidrográfica de 
expressiva área territorial, com mais de 143 mil Km² de área de drenagem. Formada por 393 
municípios, o que comprova sua grandeza como bacia hidrográfica e inclui dois importantes 
estados brasileiros: Minas Gerais, a norte, com 60,2% da área de drenagem da bacia, e São 
Paulo, ao sul, com 39,8% da área.   

Segundo o presidente do Grupo Dispersores, Evandro Negrão, é um orgulho poder contribuir 
com o conselho de uma bacia desta grandeza, visto também como uma oportunidade para o 
crescimento da instituição e o reconhecimento da mesma no cenário nacional. Diante desta 
situação o Grupo Dispersores irá contribuir dentro do que for possível na preservação dos 
recursos hídricos desta grande bacia, assim como já vem sendo feito na região onde atua.   

Mais informações sobre o CBH Rio Grande em:  http://www.grande.cbh.gov.br/   
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- Vistoria das nascentes e adubação de mudas - Ref.: Fev/Mar/2013 
Nos meses de fevereiro e março a equipe técnica do projeto "De Olho nos Olhos" esteve 

realizando atividade de vistoria e acompanhamento das nascentes manejadas pelo projeto. 
Conforme cronograma de execução do projeto, na oportunidade também foi realizada a 
adubação de cobertura nas mudas de árvores nativas plantadas na etapa anterior, conforme 
fotos abaixo.  
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Março de 2013 

Dia Mundial da Água 

Dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água, criado pela ONU (Organização das Nações 
Unidas). Este dia é celebrado no mundo todo, mas não é uma data para ser comemorada e 
sim uma data para ALERTAR a humanidade sobre a importância deste bem natural e discutir 
ações para preservar os recursos hídricos. Diante deste importante dia, a ONG Grupo 
Dispersores realizou de 20 à 25/03, atividades de Educação Ambiental para conscientizar 
estudantes das escolas do município (ensino médio e fundamental) sobre a importância da 
Água, e também sobre o projeto “De Olho nos Olhos” de proteção e recuperação das 
nascentes, o qual vem preservando os recursos hídricos na região, garantindo água em 
quantidade e qualidade para a população.   Abaixo fotos do Viveiro Educacional EcoAprendiz 
que recebeu visitas de alunos do ensino fundamental, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação e também fotos das palestras apresentadas na Escola Estadual 
Presidente Wenceslau para os alunos do ensino médio. Ao todo mais de 260 alunos 
participaram das atividades de Educação Ambiental promovidas pelo Grupo Dispersores.  
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Abril de 2013 

Grupo Dispersores busca parceria com LNA 

No dia 10 de abril, representantes da ONG Grupo Dispersores estiveram reunidos com a 
equipe de comissão de sustentabilidade do LNA – Laboratório Nacional de Astrofísica e OPD 
– Observatório Pico dos Dias.   

A ocasião foi marcada para dar inicio no desenvolvimento de uma parceria entre a ONG e o 
LNA/OPD, para promoverem ações de sustentabilidade nas dependências do LNA e na 
região. Diversas propostas foram tratadas entre elas, a criação de um banco de sementes, 
para abastecimento do Viveiro Florestal - Grupo Dispersores e a criação de uma Unidade de 
Conservação nas dependências do OPD.   

Outras reuniões ainda irão ocorrer até que se defina a melhor ação e estratégia para 
conservação do meio ambiente e para a concretização desta nova parceria.   

        

Maio de 2013 

Grupo Dispersores é eleito novamente para representar a Sociedade Civil no 
CBH Sapucaí 

No dia 22 de maio, nas dependências da UNIFEI em Itajubá, realizou-se o processo eleitoral 
para a nova composição do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí, que é composto 
por 4 seguimentos sendo entidades do poder publico estadual, municipal, sociedade civil e 
usuário, na ocasião eleitos para o mandato de 2013/2017.   

A ONG Grupo Dispersores, foi eleita e manteve uma cadeira no comitê como titular no 
seguimento sociedade civil.   

A participação da ONG Grupo Dispersores no CBH Sapucaí é importante na luta pela 
preservação dos recursos hídricos da nossa bacia, propondo melhorias, projetos de 
recuperação de nascentes e instrumentos de gestão.   

 



 10

Junho de 2013 

Grupo Dispersores participa da 3° Reunião Plenária do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Grande 

Desde o inicio de 2013 a ONG Grupo Dispersores passou a compor o conselho da Bacia 
Hidrográfica do Rio Grande, representando a sociedade civil dentro desta importante bacia.   

A Bacia Hidrográfica do Rio Grande (BHRG), é formada por 6 (seis) comitês de bacias 
paulista e 8 (oito) comitês de bacias mineira, entre elas o CBH Sapucaí, o qual o Grupo 
Dispersores também faz parte.   

O CBH Grande está situada na Região Sudeste do Brasil, é uma bacia hidrográfica de 
expressiva área territorial, com mais de 143 mil Km² de área de drenagem. Formada por 393 
municípios, o que comprova sua grandeza como bacia hidrográfica e inclui dois importantes 
estados brasileiros: Minas Gerais, a norte, com 60,2% da área de drenagem da bacia, e São 
Paulo, ao sul, com 39,8% da área.   

Nesta ultima terça feira, dia 04/06, integrantes da ONG Grupo Dispersores marcaram 
presença no conselho, participando da 3° Reunião Plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio Grande, realizada no auditório da UNIFEI em Itajubá.   

Para a ONG Grupo Dispersores, é um orgulho poder contribuir com o conselho de uma bacia 
desta grandeza, visto também como uma oportunidade para o crescimento da instituição e o 
reconhecimento da mesma no cenário nacional. Diante desta situação o Grupo Dispersores 
estará contribuindo dentro do que for possível na preservação dos recursos hídricos desta 
grande e importante bacia, assim como já vem sendo feito na região onde atua.   
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7° Semana do Meio Ambiente 

A 7°Semana do Meio Ambiente, promovida pela ONG Grupo Dispersores em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Brazópolis e com a ASCABRAM – Associação de Catadores de 
Materiais Recicláveis de Brazópolis, foi realizada entre os dias 03 e 07 de junho, em 
comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, festejado oficialmente no dia 5 de junho.   

Neste ano as atividades programadas durante a semana foram marcadas principalmente com 
a Passeata de inicio da campanha de conscientização e mobilização da população para 
implantação da Coleta Seletiva no município, que contou com a participação de alunos das 
escolas municipais e estaduais, alem de voluntários e alunos da APAE e CRAS. A passeata 
contou com a participação de aproximadamente 800 pessoas, entre alunos, professores, 
organizadores, voluntários e convidados especiais.    

Atividades de Educação Ambiental, também foram aplicadas no Viveiro Florestal do Grupo 
Dispersores, através do projeto Viveiro Educacional EcoAprendiz, com a participação de 
alunos das escolas municipais e do CRAS, desta forma estudantes do ensino fundamental e 
médio aprendem como são produzidas as mudas nativas no viveiro, conhecendo todo o 
processo desde a coleta de sementes na natureza até o plantio das mudas, que são 
utilizadas nos projetos da instituição de recuperação de nascentes. Os alunos também 
aprendem através de experiências na prática e de maneira lúdica, qual a função das árvores 
na natureza e como elas ajudam na preservação da água e dos rios.   

A equipe técnica do Grupo Dispersores agradece seus parceiros pelo sucesso das atividades 
e também à todos os alunos, professores e voluntários que participaram da 7° Semana do 
Meio Ambiente.   
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Nova parceria ira fomentar produção de mudas nativas para reflorestamento 
 

No dia 27 de Junho, a equipe técnica da ONG Grupo Dispersores em parceria com o LNA – 
Laboratório Nacional de Astrofísica, realizou uma palestra sobre as atividades desenvolvidas 
pela instituição, entre elas o projeto De Olho nos Olhos de recuperação de nascentes. Uma 
breve capacitação aos funcionários, também foi realizada neste dia para coleta de sementes 
nas dependências do OPD – Observatório Pico dos Dias. Alem do trabalho de 
conscientização e mobilização social, esta nova parceria tem como objetivo coletar e fornecer 
sementes ao Viveiro Florestal do Grupo Dispersores, para a produção de mudas nativas, e 
conseqüentemente para uso nas atividades de reflorestamento e recuperação de áreas 
degradadas, promovidas pelos projetos ONG. 
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Julho de 2013 

Projeto de criação de RPPN em Brazópolis recebe visita do IEF 
 

Desde 2010 o Grupo Dispersores em parceria com produtor rural do município, estão 
trabalhando para criar a primeira RPPN - Reserva Particular do Patrimônio Natural, no 
município de Brazópolis. A RPPN é uma categoria de Unidade de Conservação criada por 
vontade e iniciativa do proprietário rural, que desta forma estará protegendo as florestas em 
suas propriedades, ajudando assim a preservar a Mata Atlântica e a fauna e flora do local.   
No mês de julho, técnicos do IEF – Instituto Estadual de Florestas, estiveram no local para 
vistoria da futura reserva, sendo este um dos últimos passos para a criação e 
reconhecimento da RPPN.   
Em breve um decreto que será publicado no diário oficial, estará formalizando de vez a 1° 
RPPN criada no município de Brazópolis, garantido por lei a preservação destas florestas.   
Esta RPPN esta localizada no Bairro Buraco e seu tamanho é de quase 14 ha, o que equivale 
a 23 campos de futebol. Iniciativa como esta garante a preservação da Mata Atlântica na 
região, protegendo também os animais silvestres que vivem nestas florestas. Se você tem 
fragmentos de florestas em sua propriedade, e tem interesse de preservá-la, procure o Grupo 
Dispersores, assim você estará recebendo orientações e tirando suas duvidas.   
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Acompanhamento do processo de regeneração nas nascentes manejadas pelo 
projeto 

 

Nos meses de junho e julho a equipe técnica do projeto "De Olho nos Olhos" esteve 
realizando atividade de vistoria e acompanhamento das nascentes manejadas pelo projeto. 
De acordo com o cronograma de execução do projeto, para estes meses estava previsto a 
execução da atividade de replantio de mudas, em casos específicos, quando julgado 
necessário pela equipe técnica do projeto, porem devido a esta época do ano não ser 
favorável para este tipo de atividade, de acordo com as condições climáticas da estação, esta 
atividade esta sendo prorrogada, para que seja executada no fim do ano, nos meses de 
Novembro/13, Dezembro/13 e Janeiro/14 já com as chuvas da época, o que proporciona 
condições favoráveis e indicadas para atividades de plantio de mudas, garantindo maior 
efetividade e probabilidade das mudas pegarem e se desenvolverem. Com o adiamento da 
atividade de replantio estes meses estão servindo para avaliação e acompanhamento do 
processo de regeneração natural da vegetação nativa no entorno das nascentes, resultados 
que vem se demonstrando satisfatórios, onde já se pode notar a presença arbórea de outras 
espécies surgindo na área protegida, resultante da dispersão de sementes pelos pássaros e 
pelo vento através de sementes que vem de fragmentos florestais próximos. Também pode 
se notar o desenvolvimento das mudas plantas no inicio do ano de 2013. Abaixo algumas 
fotos das atividades: 
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Agosto de 2013 

Grupo Dispersores promove atividades de Educação Ambiental aos alunos das 
escolas do município 

Através de uma parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Brazópolis, a ONG Grupo 
Dispersores esta promovendo a Educação Ambiental aos alunos das escolas do município.   

Cientes de que a educação ambiental é uma ferramenta chave para transformar uma 
sociedade em uma sociedade ambientalmente mais consciente, o Grupo Dispersores esta 
promovendo diversas atividades envolvendo vários temas que abranjam a causa ambiental. 
Com objetivo de conscientizar e mobilizar a futura geração, para que se viva em um ambiente 
equilibrado, sustentável, fazendo o uso correto e racional dos recursos naturais.   

Nos meses de julho e agostos a pedagoga ambiental Isis Palma, coordenadora do projeto, 
realizou atividades de educação ambiental, com os alunos das escolas da área urbana, (em 
um segundo momento as atividades também serão realizadas nas escolas da zona rural). As 
atividades aplicadas nos últimos meses foram para desenvolver e confeccionar lixeiras feitas 
com material reaproveitado para armazenamento do Lixo Reciclável, que deve ser separado 
em casa. Os alunos levaram caixas de papelão, o qual foram enfeitadas por eles e entregue 
de presente aos pais, para que os mesmos começassem a separar o Lixo Reciclável, 
reforçando a idéia para os pais se habituarem e participarem da Coleta Seletiva, implantada 
recentemente no município através deste mesmo projeto.   

Outra atividade desenvolvida junto aos alunos foi a confecção de brinquedos com material 
reciclável, através de reutilização de garrafas plásticas de refrigerante, caixas de ovos, entre 
outros materiais. A idéia é passar para estes alunos que o “lixo” pode ser reduzido, reutilizado 
e reciclado, dando uma alternativa de destinação ambientalmente correta a estes materiais 
descartados no lixo.   
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Reforma estrutural da estufa do Viveiro Florestal 
 
No mês de agosto o Grupo Dispersores finalizou a reforma da estrutura da estufa do Viveiro 
Florestal. A estrutura antes sustentada por colunas de varas de eucalipto, o qual foi 
danificada com as chuvas do inicio do ano e com o tempo, foram substituídas por colunas 
feitas de cimento, dando mais resistência a estrutura e maior durabilidade. A estrutura alem 
de funcionar como uma estufa, diminuindo os rios de sol sobre as plantas, também tem a 
finalidade de melhor acolher os visitantes do Viveiro Florestal, proporcionando um ambiente 
mais agradável nas atividades de educação ambiental, que também são desenvolvidas neste 
local, através do projeto Viveiro Educacional EcoAprendiz. 
 

    

Setembro de 2013 

Grupo Dispersores é eleito novamente para compor o Conselho da APA Fernão 
Dias 

No dia 03 de setembro, na cidade de Camanducaia-MG, realizou-se o processo eleitoral para 
a nova composição do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental - APA Fernão 
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Dias, com representação paritária entre o poder público (estadual/municipal) e a sociedade 
civil, eleitos para o mandato de 2013/2015.   

A ONG Grupo Dispersores, foi eleita novamente e manteve uma cadeira no Conselho 
Consultivo da APA Fernão Dias como titular no seguimento sociedade civil.   

A APA Fernão Dias teve sua origem devido à duplicação da BR-381, Rodovia Fernão Dias, 
sua criação é devida ao Estudo de Impacto Ambiental da obra, com a intenção de compensar 
o impacto gerado com a duplicação da rodovia. A APA Fernão Dias tem uma extensão de 
mais de 180mil hectares abrangendo os municípios de Brazópolis, Camanducaia, Extrema, 
Gonçalves, Itapeva, Paraisópolis, Sapucaí Mirim e Toledo. Tem como principais objetivos a 
conservação dos recursos hídricos nas bacias dos rios Piracicaba/Jaguari e Sapucaí; A 
proteção dos remanescentes de Mata Atlântica e a promoção de Educação Ambiental nos 
municípios que compõem a APA.   

A participação da ONG Grupo Dispersores no Conselho da APAFD é de grande importância 
na luta pela preservação ambiental desta região, propondo melhorias e a extensão de seus 
projetos em todo território da APA.   

   
 

Plantio de mudas nativas no 10° Enduro a Pé de Brazópolis 

No dia 15 de setembro, foi realizado no município de Brazópolis o 10° Enduro a Pé, que 
contou com a participação de 37 equipes compostas por um total de 190 pessoas. O evento 
deste ano, que contou com o apoio da ONG Grupo Dispersores, foi programado para ter 
impacto ZERO ao Meio Ambiente, onde os participantes do enduro armazenaram os lixos 
gerados por eles durante o percurso e ainda coletaram lixos como embalagens, garrafas pet, 
entre outros, que foram encontrados no chão, durante o trajeto da prova, recolhendo este 
material para que seja dado o destino ambientalmente correto ao mesmo. Esta edição ainda 
contou com a etapa de Plantio de Mudas Nativas, para neutralização do carbono gerado. 
Foram plantadas pelos participantes 50 mudas de árvores nativas de sete espécies 
diferentes, onde os participantes receberam orientações da equipe técnica do Grupo 
Dispersores. Esta Etapa de Plantio de Mudas alem de ajudar a restaurar a Mata Ciliar nas 
margens do Rio, também tem como objetivo despertar o interesse dos participantes para o 
tema ambiental, ajudando na recuperação e preservação do meio ambiente.   

Sabe-se que hoje restam apenas 12,5% de remanescentes florestais de Mata Atlântica 
(bioma o qual o município de Brazópolis esta inserido) porcentagem esta referente ao que se 
existia originalmente. Daí a importância do trabalho da ONG Grupo Dispersores em produzir 
mudas nativas para reflorestamento e recomposição da cobertura de florestas nativas.   
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A diretoria do Grupo Dispersores parabeniza a todos participantes do Enduro a Pé e também 
aos organizadores deste evento que proporciona um esporte saudável, em contato com a 
natureza e respeitando o meio ambiente.   

 

   

  

Reciclar na Praça: O Lixo Vira Arte 

No dia 15 de setembro, a ONG Grupo Dispersores em parceria com a Prefeitura Municipal de 
Brazópolis, realizou na Praça da Matriz o evento RECICLAR NA PRAÇA: O LIXO VIRA 
ARTE, com exposição de brinquedos e maquetes dos patrimônios municipais feitos de 
material reciclado, desenvolvidos pelos alunos do município, além também da exposição de 
artesanatos confeccionados com material reciclado. O evento contou também com 10 jogos 
educativos feito com material reciclado e com apresentações teatral e musical dos alunos 
sobre o tema “Lixo Reciclável”. O evento resultou em um sucesso, com a participação de um 
grande publico que contou com a presença de pais, alunos, professores, diretores, 
supervisores e da população e famílias que vieram prestigiar o evento. As crianças 
aprenderam com o evento, que com o “lixo” pode-se fazer brinquedos, brincadeiras e se 
divertir com a reutilização destes materiais. Já os adultos compreenderam que se deve 
Reaproveitar, Reduzir e Reciclar o “lixo” resultante do consumo domestico, tendo uma visão 
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ambientalmente mais consciente de um material que ia ser descartado como “lixo”, 
percebendo que este material pode ser transformado.   

Reduzir o consumo, Reaproveitar e Reciclar são ações que ajudam a preservar o meio 
ambiente evitando que estes materiais ditos como lixo sejam descartados de forma irregular 
na meio ambiente. Ações como estas fazem a diferença, colabore você também! Reutilizando 
ou separando o material Reciclável para a Coleta Seletiva.   
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Outubro de 2013 

Grupo Dispersores promove atividades de Educação Ambiental com alunos do 
ensino fundamental 

No mês de outubro, 32 alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Altino Pereira 
Rosa, Distrito de Luminosa, participaram das atividades de Educação Ambiental do projeto 
“Viveiro Educacional EcoAprendiz”, que tem como objetivo promover a educação para a 
sustentabilidade. O projeto busca conscientizar e educar estudantes do ensino fundamental e 
médio das escolas do município e da região sobre a importância do meio ambiente, a 
preservação, recuperação e o uso racional dos recursos naturais, em especial a água.   

O projeto Viveiro Educacional EcoAprendiz é desenvolvido nas dependências do Viveiro 
Florestal do Grupo Dispersores, e é através deste que estudantes aprendem como são 
produzidas as mudas nativas do viveiro, conhecendo todo o processo desde a coleta de 
sementes na natureza até o plantio das mudas, que são utilizadas nos projetos da instituição 
de Recuperação de Nascentes, “Projeto De Olho nos Olhos”. Os alunos também aprendem 
através de experiências práticas e de maneira bem lúdica, qual a função das árvores na 
natureza e como elas ajudam na preservação da água e dos rios, conscientizando desta 
forma os estudantes, sobre a importância de se preservar as florestas nativas, 
compreendendo também o importante trabalho desenvolvido pela ONG Grupo Dispersores.   

“Conscientizar as pessoas para o uso correto e racional dos recursos naturais é fundamental 
para se viver em um ambiente de forma sustentável”, comentou a pedagoga ambiental do 
projeto Isis Palma.   

O Grupo Dispersores agradece a participação dos alunos e professores da Escola Municipal 
Altino Pereira Rosa, que graças a esta iniciativa tiveram a oportunidade de conhecer para 
preservar.   
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Novembro de 2013 

Projeto EcoAprendiz - Atividades de Educação Ambiental com alunos das 
escolas publicas 

No dia 20 de novembro, 23 alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Alegre de 
Cima, estabelecida no bairro rural Alegre de Cima, participaram das atividades de Educação 
Ambiental do projeto “Viveiro Educacional EcoAprendiz”, que tem como objetivo promover a 
educação para a sustentabilidade. O projeto busca conscientizar e educar estudantes do 
ensino fundamental e médio das escolas do município e da região, sobre a importância do 
meio ambiente, a preservação, recuperação e o uso racional dos recursos naturais, em 
especial a água.   

O projeto Viveiro Educacional EcoAprendiz é desenvolvido nas dependências do Viveiro 
Florestal do Grupo Dispersores, e é através deste que estudantes aprendem como são 
produzidas as mudas nativas do viveiro, conhecendo todo o processo desde a coleta de 
sementes na natureza, germinação, cultivo, até o plantio das mudas nas nascentes, através 
do “Projeto De Olho nos Olhos” para Proteção e Recuperação de Nascentes. Os alunos 
também aprendem através de experiências práticas e atividades lúdicas, qual a função das 
árvores na natureza e como elas ajudam na preservação da água e dos rios. Este importante 
trabalho vem conscientizando os estudantes, sobre a importância de se preservar as florestas 
nativas, compreendendo também um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pela ONG 
Grupo Dispersores.   

“Conscientizar as pessoas para o uso correto e racional dos recursos naturais é fundamental 
para se viver em um ambiente de forma sustentável”, comentou a pedagoga ambiental do 
projeto Isis Palma.   

O Grupo Dispersores agradece a participação dos alunos e professores da Escola Municipal 
Alegre de Cima, que graças a esta iniciativa tiveram a oportunidade de conhecer para 
preserva.   
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Dezembro de 2013 

Projeto De Olho nos Olhos é finalista do Prêmio Caixa Melhores Praticas em 
Gestão Local 

O projeto “De Olho nos Olhos - Proteção e Recuperação de Nascentes” desenvolvido pela 
ONG Grupo Dispersores, foi finalista do Prêmio Caixa Melhores Praticas em Gestão Local. A 
premiação tem como objetivo, reconhecer, divulgar e premiar as Melhores Práticas 
desenvolvidas em todo o Brasil. O projeto De Olho nos Olhos foi reconhecido e certificado 
pelo Prêmio Melhores Praticas, em cerimônia ocorrida no dia 03 de dezembro de 2013 no 
Teatro Caixa Cultural em Brasília-DF, (fotos abaixo).   

O projeto De Olho nos Olhos tem como objetivo proteger e recuperar nascentes, contribuindo 
assim com a preservação dos nossos recursos hídricos, garantindo água em quantidade e 
qualidade para abastecimento dos rios e da população, este trabalho contribui diretamente 
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com a melhoria da água na Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí formada por 48 municípios 
que indiretamente também são beneficiados com o projeto. O projeto ainda conta com a 
produção de mudas nativas no Viveiro Florestal da instituição, onde são utilizadas para 
reflorestamento no entorno das nascentes. É também parte do projeto o trabalho de 
Educação Ambiental desenvolvido com alunos das escolas do município, conscientizando e 
educando as futuras gerações quanto a importância da preservação do Meio Ambiente.   

Iniciado em 2007 o projeto já colhe grandes resultados, méritos deste reconhecimento e 
premiação, até o momento mais de 30 nascentes já foram recuperadas, são mais de 
260.000m² (equivalente a 43 campos de futebol) de Área de Preservação Permanente de 
Nascente protegidas e reflorestadas pelo projeto, mais de 22.000 mil mudas nativas já foram 
plantas e o trabalho de Educação Ambiental já envolveu mais de 3.000 alunos em suas 
atividades, além do trabalho de mobilização social realizado com diversas famílias na zona 
rural e urbana.   

O projeto tem como patrocinador a Caixa Econômica Federal e conta com apoio da Prefeitura 
Municipal de Brazópolis, EMATER, IEF e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí.   

Nos últimos 4 anos o trabalho desenvolvido pela ONG Grupo Dispersores através de seus 
projetos sociais e ambientais vem sendo premiado e reconhecido no cenário estadual e 
nacional.   

Obrigado a todos que apóiam e acreditam no trabalho do Grupo Dispersores!   
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Natal na Praça 

No dia 21 de dezembro, foi realizado o evento “Natal na Praça”, com a presença da família 
Noel, distribuição de bolo e algodão doce e entrega de brinquedos recicláveis “bilboquê” para 
as crianças, esses brinquedos foram confeccionados com o restante das garrafas pets que 
foram utilizadas para fazer os enfeites de Natal na Praça da Matriz, como as bolas de natal 
que enfeitam as árvores, o qual reaproveitamos o fundinho das garrafas para fazer os 
enfeites e a parte superior para fazer os brinquedos, conscientizando a população de que 
devemos separar o lixo, reduzir, reaproveitar e reciclar.   

Agradecemos a direção do Clube Wenceslau Braz que cedeu o espaço no clube, devido às 
chuvas no momento do evento, a linda família Noel, a secretaria de assistência social, a 
secretaria de educação e a Luiza Márcia e Flavia que ajudaram nas atividades no dia do 
evento, ao senhor Luigi e a senhora Selma que fizeram os deliciosos bolos para oferecer as 
crianças e seus acompanhantes e a pedagoga Isis Palma coordenadora do projeto de 
Educação Ambiental desenvolvido pela ONG Grupo Dispersores.   

Colabore você também com o Meio Ambiente, separe o lixo reciclável, vamos reduzir, 
reaproveitar e reciclar!   

O Grupo Dispersores deseja um Feliz Natal a todos!!!  
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