5° RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Ref.: Abril à Julho/2018

Projeto De Olho nos Olhos

As atividades realizadas entre os meses de abril e julho de 2018 se concentraram na prospecção
de novos potenciais beneficiados para o projeto, nas atividades de vistoria técnica em campo,
implantação das cercas de proteção, na produção de mudas arbóreas, nas atividades de
divulgação do projeto e na ampliação da rede de parceiros.
As metas de implantação do projeto (em área a ser protegida/restaurada) atingiram a marca de
78,1% dos 157 hectares a serem manejados até março de 2019, estando suas atividades dentro
do ritmo de implantação esperado.
Neste período também contamos com a expansão do projeto para mais quatro municípios da
bacia do Rio Sapucaí: Sapucaí Mirim, Cristina, Conceição dos Ouros e Cachoeira de Minas. Em
três destes municípios a parceria se firmou através de termos de cooperação com as Prefeituras
Municipais. No caso de Sapucaí Mirim até o momento a parceria foi estabelecida diretamente
com os proprietários interessados.
Outra atividade iniciada no período, neste período, foi o início da reestruturação do viveiro de
mudas da instituição. Toda a estrutura antiga foi desmontada para dar lugar à nova. Esta reforma
além de favorecer a qualidade das mudas produzidas, aumentará nossa capacidade produtiva
anual.
Em resumo, de Abril a Julho de 2018, temos como resultados:
- O projeto ampliou a sua área de atuação, atendendo atuando a população de 15 municípios do
sul de Minas Gerais, promovendo a restauração de nascentes para a conservação da água e da
biodiversidade;
- Já são 83 propriedades beneficiadas pelo projeto, envolvendo a restauração de 124 nascentes;
- Aproximadamente 122 hectares de área de preservação permanente de nascentes já foram
cercadas para restauração da vegetação nativa.
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Abaixo algumas fotos das atividades realizadas entre os meses de abril e julho de 2018:

Descrição: Implantação da cerca
Município: Paraisópolis
Bairro: Vargem Alegre

Descrição: Entrega de material
Município: Paraisópolis
Bairro: Vargem Alegre

Descrição: Vistoria técnica
Município: Paraisópolis
Bairro: Morador Novo

Descrição: Vistoria técnica
Município: Pedralva
Bairro: Belo Ramo

Descrição: Visita técnica
Município: Brazópolis
Bairro: Luminosa

Descrição: Material entregue na propriedade
Município: Brazópolis
Bairro: Luminosa
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Descrição: Visita técnica
Município: Paraisópolis
Bairro: Vargem Alegre

Descrição: Visita técnica
Município: Paraisópolis
Bairro: Mujanos

Descrição: Vistoria técnica
Município: Paraisópolis
Bairro: Martins

Descrição: Implantação da cerca de proteção
Município: Paraisópolis
Bairro: Martins

Descrição: Vistoria técnica
Município: Brazópolis
Bairro: Araújos

Descrição: Vistoria técnica
Município: Sapucaí Mirim
Bairro: Nogueiras
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Descrição: Vistoria Técnica
Município: Cristina
Bairro: Barra Mansa

Descrição: Vistoria Técnica
Município: Cristina
Bairro: Barra Mansa

Descrição: Vistoria Técnica – Margem
direita da nascente sem vegetação
Município: Delfim Moreira
Bairro: Sertão Pequeno

Descrição: Vistoria Técnica – Margem
esquerda da nascente sem vegetação
Município: Delfim Moreira
Bairro: Sertão Pequeno

Descrição: Visita Técnica com Beneficiário
Município: Piranguçú
Bairro: Usina São Bernardo

Descrição: Visita Técnica – Captação de água
na nascente beneficiada
Município: Piranguçú
Bairro: Usina São Bernardo
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Descrição: Visita Técnica – ponto de
afloramento de água na nascente
Município: Piranguçú
Bairro: Usina São Bernardo

Descrição: Visita Técnica – vista geral da área
da nascente
Município: Piranguçú
Bairro: Usina São Bernardo

Descrição: Vistoria Técnica com
proprietário
Município: Delfim Moreira
Bairro: Barreirinho

Descrição: Vistoria Técnica com proprietário
Município: Delfim Moreira
Bairro: Barreirinho

Descrição: Vistoria Técnica
Município: Delfim Moreira
Bairro: Ponte de Zinco

Descrição: Vistoria Técnica
Município: Delfim Moreira
Bairro: Ponte de Zinco
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Descrição: Vistoria Técnica
Município: Cristina
Bairro: Monte Vidiu

Descrição: Vistoria Técnica
Município: Cristina
Bairro: Monte Vidiu

Descrição: Entrega de material com auxilio de
trator
Município: Delfim Moreira

Descrição: Cerca isoladora construída
Município: Piranguçu

Descrição: Cerca isoladora construída
Município: Itajubá

Descrição: Entrega de Material
Município: Itajubá
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Descrição: Entrega de Material
Município: Cristina

Descrição: Construção de Cerca
Município: Paraisópolis

Conscientização ambiental e mobilização social nas comunidades rurais e
municípios beneficiados pelo projeto

O Projeto De Olho nos Olhos desenvolvido pelo Grupo Dispersores em parceria com o Programa
Plantando o Futuro vem promovendo atividades de divulgação do projeto na região de atuação,
através de palestras nas escolas, participação em eventos regionais, promoção de atividades de
educação ambiental e distribuição de material informativo, confeccionado pelo projeto para ampla
divulgação na região.
O projeto ainda faz uso dos seguintes meios de comunicação para a sua divulgação:
- Divulgação através do site oficial da instituição e nas redes sociais como facebook, twitter e
instagram;
- Apoio das rádios da região para divulgação do projeto;
- Divulgação das ações do projeto desenvolvido na televisão regional;
- Divulgação através de material impresso de divulgação e informação;
- Participação em eventos regionais com o stand do Grupo Dispersores;
- Participação em reuniões dos conselhos onde o Grupo Dispersores participa ativamente;
- Promoção de eventos, com palestras e atividades nas escolas do município e região.

7

A equipe técnica do projeto, também vem fazendo um trabalho de mobilização social, diretamente
junto a população residente na área rural e urbana dos municípios de atuação do projeto, isso
ocorre sempre que é feito uma visita técnica em campo, nas propriedades interessadas em aderir
ao projeto e na participação da instituição em eventos na região e também através de palestras
nas cidades beneficiadas.
Abaixo um resumo das atividades desenvolvidas pelo projeto no período de Abril a Julho de 2018:
- No dia 14 de abril o programa Terra da Gente exibido pela EPTV (afiliada Rede Globo),
apresentou uma reportagem sobre o projeto De Olho nos Olhos, o qual conta com o apoio do
Programa Plantando o Futuro. É mais uma forma de divulgar os resultados do projeto, sendo
exibido em um programa de televisão de grande audiência na região.
http://dispersores.org/wp/programa-terra-da-gente-exibe-reportagem-sobre-o-grupo-dispersores/
- No dia 10 de Maio, membros do Grupo Dispersores realizaram uma palestra na Escola Estadual
Maria Lina de Jesus no município de São José do Alegre-MG, divulgando projeto e sensibilizando
os alunos para o tema ambiental.
- Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho) o Grupo Dispersores
promoveu a 12° edição da “Semana do Meio Ambiente”, a qual pode contar com o apoio da
Escola Municipal Nossa Senhora da Aparecida, da Escola Estadual Alfredo Albano de Oliveira, do
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e com a parceria da EMATER, da Secretaria
Municipal de Educação e da Prefeitura Municipal de Brazópolis que disponibilizou o transporte
para que os alunos participassem das atividades de Educação Ambiental, fotos abaixo.
- No dia 25 de junho, o projeto De Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de Nascentes foi
apresentado aos lideres comunitários e representantes dos municípios de Conceição dos Ouros e
Cachoeira de Minas – MG. Após firmar um Termo de parceria com estes dois municípios, o
projeto passou a atuar e a beneficiar a população de 15 municípios da região.

Acompanhe abaixo algumas fotos das atividades realizadas entre os meses de Abril e Julho de
2018:
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FOTOS

FOTOS

Programa Terra da Gente exibido pela EPTV
Apresentação do projeto De Olho nos Olhos
ABRIL / 2018

Programa Terra da Gente exibido pela EPTV
Apresentação do projeto De Olho nos Olhos
ABRIL / 2018

Participação na reunião do Conselho Consultivo da
Área de Proteção Ambiental – APA Fernão Dias.
Região de atuação do projeto.
ABRIL / 2018

Participação na reunião do Conselho Consultivo da
Área de Proteção Ambiental – APA Fernão Dias.
Região de atuação do projeto.
ABRIL / 2018
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Descrição: Palestra realizada na Escola Estadual Maria Lina de Jesus no município de São José do
Alegre - MG.
Ministrada pelo Coordenador do Projeto, Evandro Negrão.
A palestra teve como foco a apresentação do trabalho desenvolvido pelo Grupo Dispersores, em
especial o projeto ”De Olho nos Olhos, Proteção e Recuperação de Nascentes”. Aproximadamente 23
alunos participaram da palestra (lista de presença em anexo).
MAIO /2018.

12° Semana do Meio Ambiente.

Stand montado na praça do mercado em Brazópolis, onde as colaboradores da instituição, fizeram um
trabalho de mobilização e conscientização junto a população, distribuindo folders informativos sobre o
projeto De Olho nos Olhos, a fim de despertar na população o interesse e a importância da preservação
ambiental.
JUNHO / 2018
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12° Semana do Meio Ambiente.
Ações de sensibilização ambiental, realizadas no Viveiro Florestal do Grupo Dispersores. Participação de
aproximadamente 35 alunos.

JUNHO / 2018
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12° Semana do Meio Ambiente.
Apresentação de palestra realizada na Escola Estadual Alfredo Albano de Oliveira, no distrito de Luminosa em
Brazópolis, ministrada por Evandro Negrão. Divulgação das ações do projeto De Olho nos Olhos. Participação de
aproximadamente 40 alunos.

JUNHO / 2018

Palestra de apresentação do projeto De Olho nos Olhos aos lideres comunitários e representantes dos
municípios de Conceição dos Ouros e Cachoeira de Minas – MG.
JUNHO / 2018
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Descrição: Visitas técnicas nas propriedades, promovendo a consientização dos produtores rurais,
alertando sobre a importancia do projeto para a conservação da água nas propriedades através da
proteção das nascentes. Ao mesmo tempo materiais impressos de divulgação do projeto são entregues
aos proprietários.
ABRIL a JULHO /2018

Área de atuação e divulgação do projeto no sul de Minas Gerais. Até a presente data 31/07/2018 o
projeto passou a atuar e a beneficiar a população de 15 municípios da região.
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