RELATÓRIO DE ATIVIDADES
ANO 2008
O Grupo Dispersores é uma organização não-governamental, de direito privado, sem
fins lucrativos e caráter socioambientalista. 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 está voltado à instalação gradativa de um programa de
adequação de uso e ocupação do solo na micro bacia do Ribeirão Vargem Grande, programa
este intitulado Veias D`água.
O trabalho da ONG no município vem proporcionando ao Grupo Dispersores apoio de
diversos setores da comunidade, conferindo à entidade a ocupação de cadeiras em órgãos
locais e regionais de atuação na área ambiental como o Conselho Consultivo da APA Fernão
Dias e CODEMA de Brasópolis.
Na busca desta adequação vislumbrada pelo programa Veias D`água, a entidade
desenvolve atividades bem focalizadas como a gestão do sistema de tratamento de resíduos
sólidos do município de Brasópolis, realizada através de um convênio mantido com a
prefeitura municipal (Projeto Prolixo). Por meio deste convênio, a instituição torna-se
responsável pela triagem (separação de recicláveis e não recicláveis) e destinação do lixo
gerado no município, pela administração do aterro controlado municipal e pelas ações de
mobilização social para o assunto. O projeto Prolixo teve início em agosto de 2006, tendo ao
fim de 2008 já evitado que aproximadamente 400 toneladas de material reciclável fossem
destinadas ao aterro controlado municipal.
Outro projeto desenvolvido pela entidade entre os anos de 2007 e 2008 e concluído em
dezembro de 2008, é o “De Olho nos Olhos – proteção e recuperação de nascentes do
ribeirão Vargem Grande” o qual recebeu apoio financeiro do Subprograma Projetos
Demonstrativos – fundo de apoio a projetos ambientais que possui como linha de
colaboradores a Cooperação Brasil – Alemanha (GTZ), o Banco Alemão (KFW) e Ministério
do Meio Ambiente. O projeto, que teve como objetivo introduzir o tema proteção e
recuperação de nascentes no município de Brasópolis, trabalhou numa linha composta por
quatro componentes principais: sensoriamento remoto, educação ambiental, estudo da
biodiversidade e proteção e recuperação de nascentes. Em complemento a esta primeira fase
do projeto, encontra-se com a carta consulta aprovada pelo mesmo financiador, uma proposta
voltada à criação de políticas públicas ambientais para o município de Brasópolis. Este tem
por objetivo criar e difundir no município e entre ONG`s de sua região, políticas ambientais de
abrangência municipal as quais incorporarão temas inovadores como fomento florestal e
subsídio municipal à iniciativas conservacionistas.
Fortalecidos pela proposta do Corredor Ecológico da Mantiqueira, proposta esta que vem
tendo participação ativa do Grupo Dispersores desde sua fase de pré-planejamento, tais
projetos iniciaram o processo de adequação de uso e ocupação da micro-bacia do Ribeirão
Vargem Grande proposto pelo Programa Veias D`água. Os resultados dos projetos mantidos
pela entidade podem ser conferidos através de seu website de URL www.dispersores.org.
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Projetos e Ações

O Projeto De Olho nos Olhos - proteção e recuperação de nascentes, tem o objetivo
de recompor e proteger a vegetação nativa de 10 nascentes na região de mananciais do
Ribeirão Vargem Grande, principal curso d`água da cidade de Brasópolis. Com a colaboração
de produtores rurais do município, foram identificadas 10 nascentes perturbadas onde serão
realizadas parte das atividades do projeto. O número de nascentes desprotegidas na bacia do
Vargem Grande é notável, fato ocasionado pela conversão histórica de áreas de floresta em
cafezais, posteriormente em pastagem para a criação extensiva de gado, e hoje em bananais.
A restauração de nascentes, além de contribuir com a conservação da biodiversidade
elevando o número de capoeiras que servem de pequenos refúgios para a fauna silvestre e
que tendem a estimular o fluxo gênico no ambiente, também auxilia na manutenção
quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos na micro-bacia. Estando entre os quarenta e
dois municípios integrantes do corredor ecológico de Serra da Mantiqueira, Brasópolis
localiza-se numa região de importante papel para a conservação de recursos naturais bióticos
e abióticos, tanto no que se diz respeito a biodiversidade quanto no que se refere ao
abastecimento de água para populações humanas. O Ribeirão Vargem Grande, tributário do
Rio Sapucaí, é significativamente importante no abastecimento de cidades como Brasópolis,
Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre, e outras que encontram-se a jusante destas. Seu
manancial aquífero, que está localizado ao sul do município de Brasópolis, é cercado pela
cadeia montanhosa formada pelas Serras da Coimbra, da Luminosa e da Candelária, dentre
outras, que delimita o extremo sul do Estado de Minas Gerais. Através da aplicação de
técnicas de restauração ambiental e levantamento de informações ambientais, trabalhadas
em paralelo a práticas de educação ambiental, o projeto pretende ir além de simplesmente
proteger tais nascentes, mas também criar micro-ambientes capazes de estimular o fluxo
gênico da fauna e flora nativas numa paisagem atual de baixa permeabilidade genética. O
Projeto De Olho nos Olhos é financiado pelo Subprograma Projetos Demonstrativos – PDA
que possui como linha de colaboradores a Cooperação Brasil – Alemanha, GTZ (Cooperação
Técnica Alemã), KFW (Banco Alemão), Ministério do Meio Ambiente e Governo Federal.
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O PROLixo é um projeto de gestão de resíduos sólidos implantado no município de
Brasópolis em julho de 2006 em parceria com a prefeitura municipal, o qual tem por linhas
principais de atuação a triagem do lixo (separação de recicláveis e não-recicláveis) gerado
pelo município e sensibilização da população para a importância desta triagem já nas
residências.
Nosso projeto está se tornando referência regional e recebe visitas periódicas de
administradores de diversos municípios interessados em reaplicar o modelo em outras
localidades.
Durante o período de execução do projeto pelo Grupo Dispersores, o meio ambiente e
a comunidade local já percebem diversos benefícios. Dentre eles podemos destacar:
- Regularização do sistema de aterramento do rejeito da usina de triagem com
adequação do aterro controlado municipal, antes conhecido como “Lixão”;
- Ao ano cerca de180 toneladas de resíduos deixam de ser depositados no aterro e
são destinados à reciclagem;
- Aumento da vida útil do aterro de rejeito em aproximadamente 120%, com
possibilidades de estender-se ainda mais, evitando que novas áreas necessitem ser
comprometidas pelo uso como depósito de lixo de nossa sociedade;
- Geração direta de emprego e renda, além de inúmeros empregos indiretos;
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P.E.V. – Ponto de Entrega Voluntária de Pilhas, Baterias e Lâmpadas Fluorescentes.
O Ponto de Entrega Voluntária localizado no Mercado Municipal foi criado pelo Grupo
Dispersores para que a população pudesse destinar corretamente suas lâmpadas
fluorescentes, pilhas e baterias, evitando que estes resíduos cheguem no aterro controlado
municipal, agravando ainda mais o foco de contaminação de solos e água que o local pode
representar. Alguns componentes químicos destes materiais como Chumbo, Cádmio,
Mercúrio e Níquel possuem propriedades capazes de causar graves distúrbios à saúde
humana e ambiental. É necessário que este material tenha destinação apropriada.
A partir de demandas levantadas pela comunidade instalou-se nas margens da
Avenida Jarbas Guimarães Neto, outro ponto de entrega voluntária, este, destinado à coleta
de material reciclável e não-reciclável. Tal ação visa a conscientização popular para a
importância da separação dos resíduos domésticos.

Parceria com o jornal “Brazópolis” para a publicação de artigos sobre temas
ambientais.
O Grupo Dispersores redige artigos sobre temas ambientais os quais são publicados no
jornal Brazópolis conforme a freqüência de edição do mesmo. Esta parceria proporciona a
geração de conhecimentos sobre o nosso meio ambiente perante a comunidade
brasopolense.
.
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Relatório de Atividades
A seguir estão descritas algumas atividades realizadas pela ONG Grupo Dispersores ao
longo do ano de 2008. Um relato mais completo pode ser acessado pelo Website da
instituição (www.dispersores.org) onde são mantidos os registros de suas atividades para
divulgação entre a comunidade.

Janeiro de 2008
Cartilha sobre proteção e recuperação de nascentes do projeto de Olho nos Olhos.
A cartilha “Guia de Proteção e Recuperação de Nascentes” elaborada e impressa na sede
do Grupo Dispersores tem como objetivo fornecer algum material de consulta permanente
para que os proprietários rurais beneficiados pelo projeto e outras pessoas interessadas no
tema possam tomar iniciativas próprias, de forma embasada, no sentido de proteger e
recuperar nascentes. O material pode ser adquirido na sede da ONG.

Entrega das cartilhas aos produtores beneficiados pelo projeto.
As cartilhas foram entregues para os beneficiados pelo projeto durante idas da equipe
permanente ao bairro Alegre de Cima. Para aqueles não encontrados, a cartilha foi entregue
na reunião a ser realizada com todos os participantes no mês de fevereiro, na sede da
associação do bairro.

Fevereiro de 2008
Palestra de divulgação do Projeto De Olho nos Olhos.
No dia 15 de fevereiro foi realizada uma palestra no salão paroquial da cidade de
Brasópolis, onde foram reunidas as lideranças das associações de produtores cadastradas na
Central de Associações de Brasópolis – CEABRA e representantes do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, além de pessoas diversas que frequentam as
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reuniões destes conselhos num total de 40 pessoas. A palestra foi proferida pelo coordenador
do projeto De Olho nos Olhos. Após uma breve introdução sobre a instituição Grupo
Dispersores executora do mesmo, foi tratado sobre as atividades que vem sendo
desenvolvidas dentro do cronograma do projeto de proteção e recuperação de nascentes e
sobre propostas futuras. A palestra teve como objetivo difundir as ações promovidas pelo
projeto e incitar a população rural à participação em propostas futuras a serem desenvolvidas
dentro da mesma linha de ação. A seguir fotos do evento.

Março de 2008
Visita de Intercâmbio
Nos dias 17 e 18 de março a equipe permanente do projeto “De Olho nos Olhos” visitou a
Associação Ambientalista Projeto Copaíba sediada em Socorro/SP com o objetivo principal de
conhecer as atividades do projeto “Restauração da Mata Ciliar do Rio do Peixe” financiado
pelo Subprograma Projetos Demonstrativo – PDA e conhecer o viveiro de mudas arbóreas
mantido pela instituição. O primeiro contato entre as instituições data da capacitação para
monitoria de projetos realizada pelo PDA durante o período de 06 a 10 de agosto de 2007, no
município de Paraty/RJ. A visita se deu início pelo Viveiro Florestal Copaíba, onde a bióloga
Flávia Balderi – coordenadora do viveiro, orientou e acompanhou os visitantes no processo de
produção de mudas nativas, esclarecendo dúvidas sobre esse processo, em específico sobre
a produção em tubetes. Foram também discutidos com Tiago Sartori, diretor executivo da
entidade aspectos relativos a implementação dos projetos PDA como experiências de
relacionamento com os produtores rurais, dificuldades, adequações de cronograma, aspectos
financeiros, etc. O segundo dia da visita foi reservado somente para conhecimento de
algumas áreas em fase de recuperação pela Copaíba por meio de plantio de mudas nativas.
Acompanhados pela bióloga Ana Paula e Tiago, os visitantes puderam conhecer quatro áreas
de restauração, sendo que três destas estão em fase de plantio e a quarta área já está em
processo de restauração há 2 anos. A seguir algumas fotos da visita.

Abril de 2008
Formação do Conselho Consultivo da APA Fernão Dias
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O Instituto Estadual de Florestas (IEF) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), promoveram nos dias 2 e 3 de abril, oficina para a
formação do Conselho Consultivo da Área de proteção Ambiental (APA) Fernão Dias. O
oficina foi realizada na sede da APA Fernão Dias em Camanducaia, e contou com a presença
de representantes do Poder Público e Sociedade Civil dos municípios de Camanducaia,
Extrema, Itapeva, Gonçalves, Sapucaí Mirim, Paraisópolis e Brasópolis. Também estiveram
presentes representantes do IEF, IEF/PROMATA, SEMAD, DER, IGAM, SUPRAM, EMATER,
Polícia Militar do Meio Ambiente, STCP, CEA- Universidade São Francisco, Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Sapucaí, Melhoramentos e Laboratório Nacional de Astrofísica. A APA
Fernão Dias é uma unidade de conservação de uso sustentável, que tem como seus
principais objetivos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e
assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais. O Conselho Consultivo é um órgão
integrante da estrutura administrativa de uma Unidade de Conservação, sendo o principal
instrumento de gestão participativa, permitindo que diversos setores da Sociedade Civil e do
Poder Público possam opinar sobre questões relativas à Unidade de Conservação. A ONG
Grupo Dispersores assumiu no conselho a cadeira titular reservada às entidades
ambientalista da região tendo como representante o ecólogo Diego de Noronha Assini.

Maio de 2008
Início das atividades de combate à formigas cortadeiras - Projeto de Olho nos Olhos
As atividades de combate a formigas cortadeiras (sendo a saúva e quém-quém as mais
abundantes nas áreas) foi iniciada com o início da época de estiagem. A atividade contou com
o importante auxílio de voluntários que nos ajudaram muito na tarefa de localizar os olheiros
em atividade. Para o combate às formigas está sendo utilizado o formicida Macex, insumo
aprovado pelo Instituto Biodinâmico – IBD para o uso na agricultura orgânica, apresentando
desta forma um potencial reduzido de contaminação da água abundante nestas áreas. Testes
preliminares de eficiência realizados com o produto indicaram resultados positivos, porém
somente agora teremos a oportunidade de testá-lo de forma mais consistente. Os olheiros
foram marcados com bambús que facilitarão que novamente sejam encontrados para
verificação da atividade das formigas nos mesmos.
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Junho de 2008
III - Semana do Meio Ambiente
Participação de alunos do 5º ano da Escola Coronel Francisco Braz
Os membros do Grupo Dispersores, Iuler Mendes Nogueira, Caue Moura e Isis Paula Faria
de Brito iniciaram as atividades em comemoração a Semana do Meio Ambiente no dia 03 de
junho de 2008 com a aplicação de dinâmicas de educação ambiental com 75 crianças do 5º
ano do ensino fundamental da Escola Coronel Francisco Braz. Com apoio da secretaria de
desenvolvimento sustentável da prefeitura municipal que gentilmente mobilizou seus
equipamentos de projeção, foram exibidos 5 vídeos que abordam temas ambientais sobre a
preservação da mata atlântica e sobre o poder destrutivo das queimadas. Após esta primeira
apresentação, foi realizada uma atividade de plantio de sementes de Araucária, árvore em
extinção nativa de nossa região, onde as crianças aprenderam como produzir mudas desta
árvore utilizando materiais descartados em casa como caixas e saquinhos de leite. O
crescimento das mudas será acompanhado pelo Grupo Dispersores para que sejam
plantadas em uma ocasião comemorativa posterior.

Passeata pelo Dia Mundial do Meio Ambiente
Foi realizada no dia 5 de junho de 2008 uma passeata, em comemoração ao dia Mundial do
Meio Ambiente, percorrendo a região central da cidade de Brasópolis. Durante a ação foram
abordados no carro de som que acompanhou o evento, temas como reciclagem, queimadas,
efeito estufa, desmatamento, extinções de espécies, poluição, preservação de nascentes e
rios, dentre outros. Faixas e cartazes confeccionadas pelos estudantes buscavam alertar a
todos sobre a importância do esforço individual e coletivo na conservação do meio ambiente.
Participaram da passeata alunos e professores das escolas municipais Dona Maria Carneiro
Braz, Coronel Francisco Braz, Cônego Teodomiro e Nossa Senhora Aparecida, além da
Escola Estadual Presidente Wenceslau. A passeata teve início na rodoviária e término na
Praça dos Sagrados Corações.
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Julho de 2008
Estabelecimento da cerca de proteção das nascentes - Projeto De Olho nos Olhos
Após receber o material para proteção das nascentes, alguns proprietários já começaram a
levantar as cercas. A primeira propriedade a ter sua nascente protegida foi a de Ana Maria. A
seguir algumas imagens do local.

Instalação do viveiro de mudas nativas do Grupo Dispersores
Neste mês o Grupo Dispersores implantou uma estrutura em sua sede capaz de produzir
16.000 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica ao ano (dois ciclos de 8.000 mudas). A
estrutura em tubetes proporciona uma produção mais eficaz em um menor espaço físico. As
mudas produzidas pela instituição têm como objetivo a proteção e recuperação de áreas
degradadas e reflorestamentos consolidando este trabalho com a educação ambiental.
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Agosto de 2008
Visita do Colégio Imaculada Conceição as nascentes que estão sendo recuperadas pelo
projeto
No dia 25 foram realizadas as primeiras atividades de educação ambiental com crianças pelo
projeto De olho nos Olhos. 40 alunos e 5 professores do ensino fundamental do Colégio
Imaculada Conceição de Brasópolis visitaram uma nascente manejada pelo projeto onde
puderam ter seu primeiro contato com uma nascente. Durante a visita ouviram sobre a
importância das nascentes para a conservação da água e da biodiversidade, sobre o
processo de aparecimento da água nas nascentes e sobre o projeto “De Olho nos Olhos”.
Procuramos atentar as crianças ao fato de que estávamos em uma nascente degradada e
como deveria ser sua aparência caso ela estivesse conservada. As crianças fizeram questão
de pegar água em suas garrafinhas, umas para beber, outras para comparar com a água do
Rio Vargem Grande que coletariam antes de retornar à escola.
Ao fim das atividade foram distribuídos panfletos educativos e folderes do projeto De Olho nos
Olhos, material direcionado às crianças e seus pais.
A atividade foi muito satisfatória segundo as avaliações de equipe do Grupo Dispersores e do
grupo de professores que acompanhou os alunos. Muito positivo também foi o fato de que
todas as crianças ali presentes tiveram a anuência dos pais para a participação nas
atividades, o que implica na extrapolação do tema conservação de nascentes para além dos
limites da sala de aula.

Atividade Ambiental na Semana do Excepcional
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A Equipe do Grupo Dispersores em parceria com a APAE Brasópolis e a EMATER realizou
no dia 26 de agosto uma atividade ambiental na horta comunitária do Lar das Crianças de
Brasópolis. A atividade foi parte integrante das comemorações da Semana do Excepcional.
Contando com a participação de alunos e profissionais da APAE Brasópolis a equipe do
Grupo Dispersores ressaltou a importância da mata existente no entorno do local e sua
relação com o clima, atentos ao diferencial do publico excepcional trabalhou-se através da
imagem e nome de uma espécie nativa da Mata Atlântica: o Angico. Os alunos puderam ver
uma arvore adulta e comparar com o tamanho de sua semente, após a comparação partiu-se
para a prática, foram preparadas cerca de 50 mudas de Angico para utilização em uma futura
atividade com a APAE.
O resultado foi muito positivo pela avaliação da equipe do Grupo Dispersores e de monitores
da APAE, visto que a participação dos Jovens foi integral, mostrando que o interesse pelo
meio ambiente é cada vez maior.

Setembro de 2008
Plantio de mudas com alunos da Escola Estadual Coronel Francisco Braz
No dia 19, aproveitando as comemorações que antecedem o dia da árvore, foi dada
continuidade às atividades de educação ambiental propostas pelo projeto De Olho nos Olhos.
Novamente a nascente de Ana Maria foi selecionada para a realização das atividades por
conta da facilidade de acesso. Participaram das atividades 40 crianças e 2 professores de
duas turmas da 4ª série da Escola Estadual Coronel Francisco Braz, os membros da equipe
técnica do projeto e voluntários. Foram realizadas duas dinâmicas de educação ambiental
aplicadas por duas graduandas pelo curso de pedagogia da faculdade Universitas, Isis Palma
Faria de Brito e Luciana Cristina da Silva, também Raíssa Moura, voluntárias no projeto. Na
sequência da realização das dinâmicas as crianças participaram de uma atividade de plantio
de mudas de araucária onde foram instruídas quanto a importância da preservação de
nascentes para a conservação da água e da biodiversidade, sobre como e porque se plantar
mudas e também sobre o que está sendo realizado pelo projeto De Olho nos Olhos nas
nascentes manejadas. Foram plantadas 50 mudas de araucária na porção superior da área
cercada para a proteção da nascente. Parte das mudas foram plantadas paralelamente à
cerca de arame, conforme proposto no projeto, com o propósito de que futuramente estas
plantas possam servir de suporte ao arame, dispensando a troca dos moirões apodrecidos na
continuidade do isolamento da área. Ao fim das atividades os participantes consumiram o
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lanche fornecido pela secretaria de educação da prefeitura municipal, parceira nesta
atividade, a qual também cedeu o transporte para levar as crianças ao local da atividade.

Outubro de 2008
Plantio de mudas com alunos da Escola Estadual Presidente Wenceslau
No dia 13 de outubro a equipe do Grupo Dispersores reuniu cerca de 40 alunos do ensino
médio e 4 professores da Escola Estadual Presidente Wenceslau para a realização de um
plantio na propriedade do senhor Tarcisio Noronha localizada no bairro Monjolinho. Antes de
dar início à atividade prática, realizou-se uma pequena palestra sobre a questão ambiental no
município de Brasópolis abordando temas relacionados aos projetos desenvolvidos pelo
Grupo. Destacou-se a importância da conscientização individual para se obter resultados
efetivos, lembrando que atitudes como separar seu lixo e economizar água podem ser muito
importantes mesmo que isso pareça pouco.
O plantio ocorreu no entorno do curso d’água que abastece a propriedade e tem a finalidade
de aumentar a permeabilidade da área de recarga do lençol freático. Após as atividades os
jovens envolvidos comentaram que com aulas práticas o aprendizado se torna mais efetivo.
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Palestra com alunos da Escola Municipal Coronel Francisco Braz
Em uma parceria firmada entre o Projeto PROLixo do Grupo Dispersores e a FACESM de
Itajubá, foi realizadarealizou-se no dia 21 de outubro a palestra “Consumo Sustentável. O
problema das sacolinhas”. Envolvendo alunos do 5° ano matutino da Escola Municipal
Coronel Francisco Braz, a palestra abordou temas ambientais de forma simples e divertida
alcançando resultados surpreendentes. Ministrada pelo Sr. Ariel Esteves Vizotto, coordenador
do Projeto PROLixo, a palestra tratou da questão do consumo como um todo, inserindo o
jovem como agente de mudança na sociedade. Foi falado sobre a importância de pequenos
atos para solucionar grandes problemas mundiais. O sucesso da atividade pôde ser verificado
através da participação dos alunos presentes, que além de trouxeram questionamentos e
possíveis soluções para problemas cotidianos, sendo um dos exemplos de atitudes para
mudança de comportamento global, a substituição de sacolinhas plásticas por bolsas de
tecido. A idéia faz parte de um trabalho desenvolvido por alunos do curso de administração da
FACESM, as “ECO BAGS”. Um modelo de bolsa foi apresentado aos alunos no momento de
lançamento de um concurso de desenhos para eleger as primeiras estampas a serem
impressas nas eco bags para seu lançamento no mercado. O resultado poderá ser visto em
breve nos supermercados da região.
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Nasce a Rede de ONG`s do Alto Sapucaí
Com o intuito de fortalecer as atividades desenvolvidas pelas organizações do TERCEIRO
SETOR na região do Alto do Rio Sapucaí, nasce a REDE DE ONG´s DO ALTO SAPUCAÍ. A
rede desponta através de conversações e interesses mútuos entre ONG´s da região, a saber:
GAMA - Itajubá
NADEMA - Natércia
Oásis II - Brasópolis
Primatoos - Piranguinho
Montanhistas de Pedralva - Pedralva
AVASC - Cachoeira de Minas
Mãe Terra - Conceição dos Ouros
IAP - Campos do Jordão
Instituto Pinho Bravo - Campos do Jordão
Grupo Dispersores - Brasópolis
Este fato mostra que os sul-mineiros estão descobrindo que podem, através do
cooperativismo, criar um cenário favorável aos trabalhos setoriais. O Sul de Minas, como
produtor de águas que é, tem o dever de zelar pelos recursos naturais, assim como tem o
direito, em ser reconhecido como tal pelas esferas estaduais e federais.

Novembro de 2008
Participação na “5ª Feira do Conhecimento Humano e Científico” da Escola Estadual
Presidente Wenceslau
No dia 7 de novembro, a 5ª edição da feira anual abordou assuntos como folclore,
alimentação, auto-estima, inclusão social, meio ambiente, dentre outros. O Grupo Dispersores
foi convidado a participar da feira, expondo um pouco do trabalho que vem desenvolvendo em
Brasópolis através principalmente dos projetos Prolixo e De Olho nos Olhos. Para isso, a
ONG montou seu stand onde distribuiu folderes de divulgação e sementes de espécies
nativas as quais foram dispostas em pequenos saquinhos pelos alunos das 6ª séries, cujo
tema trabalhado na feira foi a questão ambiental no município de Brasópolis.
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Reportagem com a EPTV (Globo do sul de Minas) e plantio de mudas com crianças
No dia 24 de novembro os coordenadores do projeto “De Olho nos Olhos” receberam a
equipe de reportagem da EPTV para a filmagem de uma matéria sobre as atividades do
projeto. Na ocasião foi realizado um plantio de mudas na nascente da senhora Ana Mendonça
com alunos das 4° séries da Escola Municipal Dona Maria Carneiro Braz e voluntários, onde
foram plantadas as últimas 40 mudas a serem introduzidas na nascente pelo projeto. Foram
entrevistados a equipe do De Olho nos Olhos e o Sr. Denir Vaz, proprietário do pesqueiro
Piraquara onde foram realizadas partes da filmagem, além de alunos e professoras da escola.
A reportagem completa pode ser vista através do site da instituição no seguinte endereço:
http://www.dispersores.org/atividades.php
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Dezembro de 2008
Plantio de mudas nas nascentes
Este mês estão sendo finalizadas as atividades do projeto “De Olho nos Olhos” com a
conclusão das atividades de plantio de mudas. Foram introduzidas 200 mudas por nascente
num sistema de alternância entre linhas de espécies pioneiras e secundárias/clímax.
Adjacente a cerca de arame farpado, numa distância de 2 metros em direção ao seu interior,
foi introduzida uma linha de palmeiras a qual no futuro terá a função de suporte do arame para
que a nascente permaneça cercada após o apodrecimento dos moirões. A carência de mudas
características de ambientes de nascentes ficou evidente para a equipe do projeto ao longo
de seu desenvolvimento. É necessário que propostas de estruturação de viveiros sejam
fomentadas na região com o propósito de disponibilizar plantas de melhor procedência e
diversidade, que possam atender aos propósitos de ações conservacionistas com maior
eficiência. A grande maioria das espécies encontradas em nascentes não são reproduzidas
em viveiro, obrigando as instituições que trabalham com recomposição de florestas que façam
uso de espécies não tão adequadas.
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