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RELATÓRIO   DE  ATIVIDADES  

ANO 2014 
 

 
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, 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, 
iniciado em janeiro de 2011 e 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;  
 
Seja um agente transformador participando com a sua turma. Ajude a transformar cada aluno 
em uma pessoa mais consciente e responsável pelo meio onde vive. Promova 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 
(professores não pagam).  
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 da Prefeitura 

Municipal de Brazópolis.  
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Relatório de Atividades 
 

A seguir estão descritas algumas atividades realizadas pela ONG Grupo Dispersores ao 
longo do ano de 2014. Um relato mais completo pode ser acessado através do site da 
instituição www.dispersores.org onde são mantidos todos os registros de suas atividades 
para divulgação e acompanhamento dos resultados. 

Janeiro de 2014 
15 de Janeiro de 2014 

Projeto De Olho nos Olhos cumpre etapa de replantio de mudas nativas nas 
nascentes 

Nos últimos 3 meses a equipe técnica do projeto coordenou a etapa de replantio de mudas 
nativas nas nascentes manejadas pelo projeto. O 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 sementes nas áreas isoladas, alem de outras sementes que vem através do vento 
dispersadas de fragmentos florestais mais próximos, promovendo a regeneração natural da 
área.   

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 de nascentes, busca 
iniciar um processo de recuperação e recomposição da cobertura vegetal no entorno das 
nascentes, garantindo água na propriedade e no abastecimento dos nossos rios, servindo 
também para o abastecimento humano nos centros urbanos.   
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31 de Janeiro de 2014     

Grupo Dispersores lança publicação sobre o projeto De Olho nos Olhos  

No dia 31 de janeiro foi lançada uma nova publicação da ONG Grupo Dispersores, uma 
cartilha impressa contando sobre a segunda fase do projeto De Olho nos Olhos – Proteção e 
Recuperação de Nascentes. Este material tem como objetivo difundir os resultados do 
projeto, servindo também como um guia para a reaplicação desta prática em outras 
localidades e bacias.   

O projeto De Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de Nascentes é uma prática 
desenvolvida pelo Grupo Dispersores, reconhecida e premiada nacionalmente, o qual vem 
sendo amplamente divulgada para que seja reaplicada em outras localidades a fim de 
conservar os recursos hídricos através da proteção de nascentes.   

Os interessados em conhecer esta publicação, podem retirar um exemplar gratuitamente na 
sede da instituição em Brazópolis. Este material também esta sendo distribuído entres os 
produtores rurais beneficiados pelo projeto, em bibliotecas e universidades da região.   

    
 

     

     

Março de 2014 
Projeto De Olho nos Olhos recebe Prêmio ODM – Minas 

24 de Março de 2014 
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Mais uma vez o trabalho do Grupo Dispersores é reconhecido e premiado, através do projeto 
“De Olho nos Olhos - Proteção e Recuperação de Nascentes” que nesta segunda feira, 24/03 
recebeu o Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – Prêmio ODM Minas.   

A cerimônia de premiação foi realizada na Cidade Administrativa em Belo Horizonte e contou 
com a participação de autoridades entre elas a ilustre participação do Governador do Estado 
de Minas Gerais Antonio Anastasia, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
Renata Vilhena e do representante do PNUD Jorge Chediek.   

O Prêmio ODM foi criado em 2004 pelo Governo Federal em parceria com o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).   

O reconhecimento destas práticas através do Prêmio ODM Minas busca valorizar, dar 
visibilidade e reconhecer publicamente os esforços aplicados, que através de bons projetos 
ajudam Minas Gerais e o Brasil a cumprirem as Metas do Milênio.   

O Prêmio ODM certificou e reconheceu iniciativas de organizações como ONGs, 
universidades, fundações, empresas, movimentos sociais e prefeituras. Os ODMs são 
desafios estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) em diversos indicadores 
sociais, direitos básicos de cidadania e iniciativas que visam melhorar a qualidade de vida, 
entre elas acabar com a fome e a miséria, reduzir a mortalidade infantil, combater a AIDS 
entre outras e também, Garantir a Sustentabilidade Ambiental, sendo esta a categoria e um 
dos objetivos ao qual o Grupo Dispersores esta contribuindo para o desenvolvimento.   

Os projetos finalistas irão formar um banco de práticas para que sirva de referência para a 
sociedade e para os gestores públicos.   

A 1ª edição do Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) Minas registrou um 
total de 154 projetos inscritos, sendo 101 de organizações da sociedade civil e 53 de 
governos municipais. As iniciativas inscritas no prêmio mineiro também irão concorrer à 5ª 
edição do Prêmio ODM Brasil. No concurso nacional, foram contabilizadas 1.090 inscrições, 
sendo 804 de organizações e 286 de prefeituras.   

Parabéns ao Grupo Dispersores pelo excelente trabalho que vem sendo realizado na 
preservação do meio ambiente e em espacial na conservação dos recursos hídricos.  
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Abril de 2014 
Projeto De Olho nos Olhos é divulgado na Região 

29 de Abril de 2014 
 

Nos últimos meses a equipe técnica do Grupo Dispersores, através de participações em 
reuniões dos conselhos da APA Fernão Dias, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Sapucaí, que juntos envolvem mais de 50 municípios da região e com a participação também 
em seminários entre outros eventos na região, nestes encontros estão sendo realizados 
trabalhos de divulgação do Projeto De Olho nos Olhos e seus resultados. O objetivo alem de 
divulgar esta prática em outras localidades para a sua reaplicação é também de cadastrar 
novos produtores rurais interessados em preservar suas nascentes, em diversos municípios 
da região, aumentando assim o numero de proprietários cadastrados, formando um novo 
banco de dados de pessoas interessadas em serem beneficiadas pelo projeto e terem suas 
nascentes recuperadas sem nenhum custo ao proprietário. Este cadastro servirá para futuros 
projetos da instituição que terá atuação intermunicipal em pelo menos 5 municípios que 
compõem o alto da Bacia do Rio Sapucaí.   

Para informações adicionais e cadastro para receber os benefícios, entre em contato com o 
Grupo Dispersores através do menu Fala Conosco.  
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Grupo Dispersores promove atividades de Educação Ambiental com alunos das 
escolas rurais 

30 de Abril de 2014 

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 a sociedade 
em uma sociedade ambientalmente mais consciente, o Grupo Dispersores está promovendo 
atividades junto aos alunos, abordando diversos temas ambientais, com o objetivo de 
conscientizar e mobilizar as futuras gerações, quanto a preservação do Meio Ambiente, para 
que se viva em um ambiente de forma equilibrada e sustentável.   

No mês de abril a pedagoga ambiental Isis Palma, coordenadora do projeto, realizou 
atividades de educação ambiental com os alunos das escolas municipais da zona rural. As 
atividades aplicadas no último mês foram de apresentação da campanha da Coleta Seletiva 
para os alunos, apresentação dos mascotes, distribuição de material educativo impresso 
sobre o tema e a confecção de lixeiras para separação do Lixo Reciclável, feitas com caixa 
de papelão (através do reaproveitamento de material) que serão usadas para o 
armazenamento do Lixo Reciclável. As lixeirinhas foram confeccionadas por cada um dos 
alunos, que depois de prontas foram entregues de presentes aos pais, como incentivo para 
separarem o lixo reciclável em casa, envolvendo e mobilizando os pais a aderirem à 
campanha. As atividade foram realizadas em 3 escolas rurais e contou com a participação de 
mais de 200 alunos.   
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Maio de 2014 
Grupo Dispersores participa da Agrisustenta 2014 

16 de Maio de 2014 

Grupo Dispersores participa do seminário Agrisustenta 2014, realizado na ESALQ-USP 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba – SP. O evento contou com a 
participação de executivos, gestores públicos, cientistas, consultores e especialistas 
nacionais e internacionais, alem da ONG Grupo Dispersores para debater soluções e 
compartilhar experiências bem-sucedidas, no cultivo, na criação e na conservação do meio 
ambiente, com intuito de reunir boas ideias e boas praticas para conectar AGRICULTURA e 
SUSTENTABILIDADE.   

O projeto De Olho nos Olhos foi apresentado no seminário como uma boa prática bem 
sucedida que deve ser reaplicada em todo o pais.   

Manter a produtividade e a sustentabilidade no campo é essencial para o futuro do Brasil. É 
preciso garantir a segurança alimentar, ao mesmo tempo em que se enfrenta as mudanças 
climáticas, que já vem afetando a lavoura no campo. Alimentos frescos e saudáveis precisam 
chegar à mesa de 200 milhões de brasileiros, mas sem deixar de aliar produção à 
conservação ambiental.   

Este enorme desafio tem solução, mas é preciso alinhar a sustentabilidade com o 
agronegócio no país. A participação do Grupo Dispersores deixou um bom exemplo a ser 
seguido para que estes objetivos sejam atingidos.   
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 Grupo Dispersores participa da elaboração do Plano Estadual de Proteção à 
Biodiversidade 

 29 de Maio de 2014 

O Grupo Dispersores junto com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de 
Brazópolis, esteve presente na oficia de elaboração do Plano Estadual de Proteção à 
Biodiversidade, realizada no município de Varginha –MG nos dias 28 e 29 de maio.   

Participaram da oficina representantes de universidades, sindicatos rurais, ONG´s , setor 
produtivo, instituições privadas, cooperativas, associações, comunidades tradicionais, 
prefeituras, CODEMAS, polícia ambiental, corpo de bombeiros, órgãos ambientais estaduais, 
entre outros, que discutiram proposições relativas à região do Sul de Minas. As propostas, 
diretrizes e programas regionais estão sendo reunidos no documento final do Plano Estadual 
de Proteção à Biodiversidade, previsto para ser concluído no segundo semestre de 2014. 
Após a conclusão, o Plano será submetido à aprovação dos integrantes do Conselho 
Estadual de Política Ambiental (Copam) e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
(CERH).   

O objetivo do Plano é elaborar um instrumento de gestão pública, apontando as 
particularidades e propondo diretrizes e programas para a conservação e uso sustentável da 
biodiversidade no estado de Minas Gerais.   

A partir da Conferência Rio-92, a discussão sobre os impactos das atividades humanas sobre 
o meio ambiente e a consequente perda de biodiversidade adquiriu importância global, 
estabelecendo uma nova base de negociação e colaboração entre países e mobilizando a 
sociedade. Desde então, temas como mudanças climáticas, proteção da biodiversidade e 
desenvolvimento sustentável tornaram-se itens permanentes das agendas ambientais de 
diversos países.   

Diante deste cenário, o Governo de Minas Gerais propôs a elaboração do Plano Estadual de 
Proteção à Biodiversidade que é um dos subprojetos que compõe o projeto estratégico de 
Conservação da Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga sob coordenação do Instituto Estadual 
de Florestas, envolvimento os diversos setores da sociedade.   
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  Grupo Dispersores promove atividades de Educação Ambiental com alunos 
nas escolas 

30 de Maio de 2014 

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.   

No mês de Maio a pedagoga ambiental Isis Palma, coordenadora do projeto, realizou 
atividades de educação ambiental com os alunos nas escolas. A matéria de educação 
ambiental foi incluída no programa do governo chamado “MAIS EDUCAÇÃO” – Período 
Integral, o qual os alunos tem atividades educativas nos dois períodos do dia. Neste mês 
foram realizadas atividades de educação ambiental no período integral na Escola Municipal 
Altino Pereira Rosa, no distrito de Luminosa e também com os alunos do Lar da Criança. Os 
alunos fizeram confecções de bichinhos com lixo reciclável e tiveram ensinamentos com 
material didático sobre o tema. Encontrando nessa atividade a grande importância de ensina-
los a reaproveitarem e separarem o lixo reciclável, enxergando o “lixo” como um material que 
pode ser reciclado, reutilizado ou transformado. Essa conscientização se fez também com os 
pais, pois os alunos ajudaram a convencê-los a separar e guardar o lixo reciclável em suas 
casas para levar nas escolas para a realização das atividades, reaproveitando estes 
materiais para fazer os brinquedos recicláveis, incluindo também nessa conscientização com 
os pais, os materiais didáticos sobre o tema, pois cada aluno fez sua atividade e depois 
apresentaram em casa aos pais.   
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Junho de 2014 
8° Semana do Meio Ambiente 

09 de Junho de 2014 

A 8°Semana do Meio Ambiente, promovida pela ONG Grupo Dispersores em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Brazópolis, foi realizada entre os dias 02 e 06 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 em comemoração ao 1° ano de implantação da Coleta Seletiva no município, que 
contou com a participação de aproximadamente 400 alunos das escolas municipais do ensino 
fundamental alem da participação de professores, organizadores e voluntários.   

A semana contou também com a apresentação de uma palestra realizada no Colégio 
Imaculada Conceição - CIC de Brazópolis, voltada para estudantes do ensino médio, tratando 
o tema Meio Ambiente, o trabalho desenvolvido nos últimos 10 anos pela ONG em defesa da 
natureza e o papel de cada um na luta pela preservação ambiental.   

Durante a semana também foram aplicadas atividades de Educação Ambiental no Viveiro 
Florestal do Grupo Dispersores, através do projeto Viveiro Educacional EcoAprendiz, com a 
participação de alunos das escolas da zona rural, onde os alunos aprendem na prática como 
são produzidas as mudas nativas no viveiro, conhecendo todo o processo desde a coleta de 
sementes na natureza até o plantio das mudas, utilizadas em projetos da instituição na 
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 
conservação da água e dos rios.   

A equipe técnica do Grupo Dispersores agradece seus parceiros e colaboradores pelo 
sucesso das atividades e também a todos os alunos, professores e voluntários que 
participaram da 8° Semana do Meio Ambiente.  
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Julho de 2014 

Grupo Dispersores promove atividades de Educação Ambiental com alunos nas 
escolas 

28 de Julho de 2014 

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.   

No mês de Julho a pedagoga ambiental Isis Palma, coordenadora do projeto, realizou 
atividades de educação ambiental com os alunos nas escolas. A matéria de educação 
ambiental foi incluída no programa do governo chamado “MAIS EDUCAÇÃO” – Período 
Integral, o qual os alunos tem atividades educativas nos dois períodos do dia. Na atividade 
aplicada os alunos fizeram confecções de bichinhos com “lixo” reciclável, aprendendo a 
reduzir, reciclar e a reutilizar materiais que seriam descartados no lixo. Essa conscientização 
se fez também com os pais, pois os alunos ajudaram a convencê-los a separar e guardar o 
“lixo” reciclável em suas casas para levar nas escolas para a realização das atividades, 
reaproveitando estes materiais para fazer os brinquedos recicláveis, levando desta forma a 
conscientização também aos pais dos alunos e toda a família.   
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Agosto de 2014 
Grupo Dispersores terá novo local para desenvolvimento de suas atividades e 
produção de mudas 

27 de Agosto de 2014 
 

No dia 19 de agosto, foi aprovada pela câmara de vereadores de Brazópolis e posteriormente 
sancionada pelo Prefeito Municipal, a lei em que autoriza e concede o direito de uso de uma 
área publica à ONG Grupo Dispersores, a área esta localizada próximo ao lago municipal no 
Bairro Frei Orestes. No ano em que o Grupo Dispersores comemora 10 anos, com esta lei a 
instituição terá uma nova “casa”, para o desenvolvimento de suas atividades. A lei autoriza a 
concessão de uso de uma área por um período de 20 anos, desta forma o Grupo Dispersores 
ira usar a área para instalação do seu viveiro florestal, que tem capacidade de produzir 50 mil 
mudas nativas por ano, o espaço também será usado para o desenvolvimento de atividades 
de educação ambiental com os alunos das escolas, esta iniciativa já promoveu a educação 
ambiental para mais de 2.000 alunos. Futuramente também poderá ser construído no local a 
tão sonhada Sede da instituição. A diretoria do Grupo Dispersores e seus associados 
agradecem ao Prefeito João Mauro e aos nobres vereadores que também apoiaram esta 
causa.   

Grupo Dispersores, 10 anos na luta pela preservação do meio ambiente.   
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Atividades de Educação Ambiental  

28 de Agosto de 2014 
 

No dia 28 de agosto, 30 alunos do ensino fundamental municipal, 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. 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 conservação das águas 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. No mesmo dia os 
alunos também visitaram a Usina de Triagem de Materiais Recicláveis de Brazópolis, onde 
puderam aprender sobre a importância de separar o lixo reciclável em casa, para a Coleta 
Seletiva e também para onde vai todo o lixo produzido no município e sobre o processo de 
triagem dos materiais recicláveis, que são comercializados para serem reciclados, evitando o 
aterramento e a contaminação do solo. 
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Setembro de 2014 
Alunos do Pronatec participam de palestra do Grupo Dispersores  

11 de Setembro de 2014 
No dia 11 de setembro, a equipe técnica do Grupo Dispersores realizou uma apresentação 
aos alunos do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, curso 
que esta sendo realizado no município de Brazópolis. A palestra apresentada abordou 
diversos temas relacionados ao Meio Ambiente e a Sustentabilidade, assim como o 
saneamento básico e o PSA – Pagamento por Serviços Ambientais. Um resumo dos projetos 
e trabalhos desenvolvidos nos últimos 10 anos pela ONG também foi apresentado, logo após, 
entrando em um debate sobre o papel de cada um na luta pela preservação do Meio 
Ambiente. 
 

  
 

  
 

Plantio de mudas nativas no 11° Enduro a Pé de Brazópolis 

14 de Setembro de 2014 

No dia 14 de setembro, foi realizado no município de Brazópolis o 11° Enduro a Pé, que 
contou com a participação de 48 equipes, cerca de 240 participantes. O evento novamente 
contou com o apoio da ONG Grupo Dispersores, e 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 
tradicional etapa de Plantio de Mudas Nativas, para neutralização do carbono gerado. Foram 
plantadas pelos participantes 50 mudas de árvores nativas de dez 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 nascente beneficiada nesta edição, 
também tem como objetivo despertar o interesse dos participantes para o tema ambiental, 
ajudando na recuperação e preservação do meio ambiente.   
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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.   

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.   

  
 

  
 

  
 

Desfile comemorativo traz informação e consciência à população  

16 de Setembro de 2014 
No dia 16 de setembro, dia em que se comemora o aniversario da cidade de Brazópolis, 
desfiles cívicos marcaram a comemoração desta data. Através de uma parceria entre o 
Grupo Dispersores e a Secretaria Municipal de Educação, foi apresentado nos desfiles das 
escolas municipais, mensagens de conscientização para a população. Cartazes e faixas 
carregadas pelos alunos foram os mecanismos para passar estas mensagens, que abortou 
temas relacionados à preservação do meio ambiente, como a água, as florestas, a coleta 
seletiva, a reciclagem do lixo, entre outros. Parabéns a todos que ajudaram a realizar este 
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grande evento, de fundamental importância para transformar a sociedade em que vivemos, 
em uma sociedade mais consciente e que se preocupa com o meio ambiente. 
 

  
 

  
 

  
 

Alunos do Bairro Estão Dias visitam a Usina de Triagem 

19 de Setembro de 2014 
 
No dia 19, alunos da Escola Municipal Francisco de Paula Pinto do Bairro Estação Dias, 
visitaram a Usina de Triagem de Materiais Recicláveis de Brazópolis, onde puderam aprender 
sobre a importância de separar o lixo reciclável em casa, para o serviço de Coleta Seletiva. 
Também aprenderam para onde vai todo o lixo produzido no município e sobre o processo de 
triagem dos materiais recicláveis realizado pela ASCABRAM. Após a triagem do material 
reciclável e prensagem do mesmo em fardos de 200kg cada, este material é comercializado 
para ser reciclado pelas industrias, gerando renda para a associação de catadores 
ASCABRAM. Ao mesmo tempo com a retirada deste material, enviando para a reciclagem, 
uma quantidade menor de lixo passa a ser aterrada, o que diminui também a contaminação 
do solo, reduzindo os impactos e respeitando o meio ambiente. 
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Outubro de 2014 
Grupo Dispersores começa a mudar as instalações do Viveiro 

25 de Outubro de 2014 

No mês de Outubro, após a execução do serviço de terraplanagem, integrantes do Grupo 
Dispersores começaram a fazer a mudança das instalação do Viveiro Florestal, para o novo 
local, deixando de funcionar às margens da rodovia, próximo ao Bairro Can-Can, passando 
para o novo local de atuação, localizado próximo ao lago municipal no Bairro Frei Orestes.   

No ano em que o Grupo Dispersores comemora 10 anos, a instituição terá uma nova “casa”, 
para o desenvolvimento de suas atividades de produção de mudas nativas e de atividades 
para a educação ambiental com os alunos das escolas. Esta iniciativa já promoveu a 
educação ambiental para mais de 2.000 alunos, e com as novas instalações este trabalho de 
conscientização ambiental continua.   
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Novembro de 2014 
Grupo Dispersores participa da Semana Educação para a Vida 

21 de Novembro de 2014 
No mês de novembro, integrantes do Grupo Dispersores em parceria com a EMATER 
participaram da Semana “Educação para a Vida”, promovida pela Escola Estadual Alfredo 
Albano de Oliveira no distrito de Luminosa. No dia em que foi abordado o tema Meio 
Ambiente, profissionais do Grupo Dispersores e da EMATER apresentarem palestras aos 
convidados que estavam presentes, abordando diversos temas relacionados ao meio 
ambiente, como recuperação de nascentes, uso racional da água, produção de alimentos 
orgânicos, reflorestamento, entre outros. Neste mesmo dia o Grupo Dispersores também 
promoveu dinâmicas voltadas ao tema ambiental e um plantio de mudas também foi realizado 
nas dependências da escola, finalizando as atividades da semana. 
 

  
 

  



 22

  
Dezembro de 2014 
Grupo Dispersores participa de Encontro da Agricultura Familiar 

19 de Dezembro de 2014 

No mês de dezembro, integrantes do Grupo Dispersores em parceria com a EMATER 
participaram do 1° Encontro da Agricultura Familiar em Brazópolis, promovido pela EMATER 
e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O evento foi realizado no parque de 
exposições da cidade em comemoração ao Ano Internacional da Agricultura Familiar. Neste 
dia profissionais do Grupo Dispersores e da EMATER apresentarem palestras aos 
convidados que estavam presentes, abordando diversos temas relacionados a agricultura 
familiar e a conservação do meio ambiente, como recuperação de nascentes, uso racional da 
água, produção de alimentos orgânicos, projetos voltados a agricultura familiar, cadastro 
ambiental rural, entre outros temas.   

O evento foi de grande importância para os agricultores e o Grupo Dispersores fica honrando 
em poder fazer parte deste importante dia, que comemora o Ano Internacional da Agricultura 
Familiar.   

  
 

  


