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Certifique sua Empresa com o

SELO VERDE
Empresas Colaboradoras

Faça a sua parte!
Juntos pela
Preservação do Meio Ambiente
www.dispersores.org
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Certifique sua Empresa com o Selo Verde

+ Florestas

+Educação

+ Mudas

Ao se tornar uma Empresa Colaboradora, a sua empresa
estará contribuindo diretamente com a preservação do
Meio Ambiente
O Grupo Dispersores é uma organização não governamental, séria e respeitada, que vem
se destacando nos últimos anos na sua região de atuação, onde o seu trabalho de preservação
do Meio Ambiente vem sendo reconhecido também no cenário estadual e nacional, através do
recebimento de premiações como: Prêmio Furnas Ouro Azul (2010), Prêmio Fundação Banco
do Brasil de Tecnologia Social (2011), Prêmio ANA da Agência Nacional de Águas (2012),
Prêmio Caixa Melhores Práticas (2013), Prêmio ODM Minas (2014), Prêmio Fundação Banco
do Brasil de Tecnologia Social (2017) e Prêmio ANA da Agência Nacional de Águas (2017).
Desde 2004 o Grupo Dispersores vem promovendo ações para a preservação da Mata
Atlântica atuando na região da Serra da Mantiqueira, estando hoje presente diretamente em 21
municípios localizados entre o sul de Minas Gerais e o Vale do Paraíba paulista.
Com o Certificado SELO VERDE - Empresa Colaboradora, a sua empresa se alinha aos
princípios da responsabilidade socioambiental, colaborando com as ações desenvolvidas pelo
Grupo Dispersores.
Junte-se a nós! Amplie a imagem da sua Empresa perante o mercado e seus clientes.
Empresas que se preocupam com o patrimônio ambiental comum e promovem ações para
a sua conservação são bem vistas, destacando-se da concorrência e cumprindo com o seu
papel socioambiental.
Ao certificar a sua empresa com o SELO VERDE, com uma contribuição mensal, ela estará
ajudando a promover de forma clara e efetiva, atividades ligadas a preservação e a conservação
do Meio Ambiente com ações desenvolvidas na Serra da Mantiqueira, tais como a Produção de
Mudas nativas da Mata Atlântica, a Restauração Florestal e do desenvolvimento de atividades
de Educação Ambiental junto à crianças e jovens.

O CERTIFICADO SELO VERDE é dividido em três
categorias: +Mudas, +Educação e +Florestas.
Você pode se certificar em uma ou mais categorias, dentre as 3 modalidades de contribuição do
Selo Verde, de acordo com as ações que a sua empresa quer ajudar a promover e conforme a sua
disponibilidade.
Selo Verde +MUDAS, nesta categoria a empresa colaboradora estará
contribuindo com o processo de produção de mudas nativas no viveiro florestal
do Grupo Dispersores, que tem capacidade de produzir até 120.000 mudas por
ano, com o apoio das Empresas Colaboradoras certificadas.
Assim a sua empresa estará contribuindo para que mais árvores possam ser
plantadas.
Certificação com adesão mínima de 12 meses.
Certificação Selo Verde +MUDAS:
-Contribuição mensal mínima de R$100,00 – adesão mínima de 12 meses.
* Para contribuição de outros valores e/ou para uma certificação especifica, buscando atender as
necessidades da sua empresa, entre em contato com a equipe do Grupo Dispersores.

Selo Verde +EDUCAÇÃO, nesta categoria a empresa colaboradora estará
contribuindo com a promoção de ações de Educação Ambiental junto às
crianças e jovens. As atividades são desenvolvidas na prática, ao ar livre, no
próprio viveiro florestal da instituição, que recebe em média 500 alunos por
anos, graças ao apoio das Empresas Colaboradoras certificadas.
Assim a sua empresa estará contribuindo para que mais crianças e jovens se
conscientizem ao ter acesso a Educação Ambiental.
Certificação com adesão mínima de 12 meses.
Certificação Selo Verde +EDUCAÇÃO:
-Contribuição mensal mínima de R$250,00 – adesão mínima de 12 meses.
* Para contribuição de outros valores e/ou para uma certificação especifica, buscando atender as necessidades
da sua empresa, entre em contato com a equipe do Grupo Dispersores.

Selo Verde +FLORESTAS, nesta categoria a empresa colaboradora estará
contribuindo com as ações de Restauração Florestal em áreas de preservação
permanente - APP, assim como na recuperação de nascentes, através do plantio
de mudas e na manutenção preventiva das áreas, colaborando com parte das
atividades desenvolvidas pelo Grupo Dispersores buscando a formação de
novas florestas e a conservação dos recursos hídricos. Cada hectare
reflorestado tem um custo anual de R$16.000,00.
Assim a sua empresa estará contribuindo para a formação de mais florestas na
região da Serra da Mantiqueira.
Certificação com adesão mínima de 12 meses.
Certificação Selo Verde +FLORESTAS:
-Contribuição mensal mínima de R$500,00 – adesão mínima de 12 meses.
* Para contribuição de outros valores e/ou para uma certificação especifica, buscando atender as
necessidades da sua empresa, entre em contato com a equipe do Grupo Dispersores.

CERTIFICADO SELO VERDE
Benefícios para a sua empresa
Alem dos benefícios em prol do Meio Ambiente citados anteriormente, a certificação em
qualquer categoria também garante benefícios extras para a empresa certificada.
- Receba gratuitamente uma palestra voltada aos funcionários, para
compreenderem a grande e importante ação que a empresa recém
certificada na qual trabalham esta realizando em prol do Meio Ambiente.*
*Palestra gratuita somente para médias e grandes empresas certificadas com o Selo Verde +Florestas.
Despesas com deslocamento e estadias não incluso.

- Desconto de 50% em palestras para funcionários da sua Empresa.**
**Para as demais categorias recém certificadas.
Despesas com deslocamento e estadia não incluso.

- Certificado de Empresa Colaboradora, na forma de banner, para
exposição em local adequado na empresa. Banner em impressão digital
nas dimensões de 40x60cm com a logomarca da sua empresa e do
Certificado Selo Verde na categoria correspondente.

- Direito de publicação do Selo Verde, no site, redes sociais e em
produtos e embalagens da Empresa Colaboradora certificada.
- Divulgação do Certificado com o logo da Empresa no site oficial do Grupo
Dispersores, na página reservada às Empresas Colaboradoras, no
tamanho (332 x 498 pixels), com link direto para o site ou página da
Empresa Certificada. www.dispersores.org
- Divulgação da logomarca das Empresas Colaboradoras em um banner
físico com tamanho 120x70cm, para exposição em eventos em que o
Grupo Dispersores promover e/ou participar.
- Receba gratuitamente até 10 mudas nativas por ano e
descontos de até 10% na compra outras mudas.

- Desconto de até 15% na
contratação de serviços
ambientais.
- Receba anualmente via e-mail, o Relatório de Atividades anual em formato PDF.
- Acompanhe em tempo real nas principais redes sociais, as ações ambientais
promovidas pelo Grupo Dispersores em parceria com as Empresas Certificadas.

Entre em contato com o Grupo
Dispersores e Certifique a sua Empresa.
CONTATO:

Colabore, faça a sua parte e ajude a
preservar o Meio Ambiente.

www.dispersores.org
dispersores@dispersores.org
Tel/whatsapp.:(35) 9.9117-6954

Grupo Dispersores - Preservando o Meio Ambiente

