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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 2009 já evitado que
aproximadamente 600 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, neste ano de 2009 um novo projeto foi aprovado 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 uma rede de
ONG`s da 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 site www.dispersores.org.
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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 de 180 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, Lâmpadas Fluorescentes e óleo de
cozinha.
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. Agora um novo
Ponto de Entrega Voluntária – P.E.V. foi instalado também no Mercado Municipal para recolher
óleo de cozinha usado, descartado pela comunidade, onde evitara a contaminação. Ao
despejamos o óleo de nossas cozinhas no ralo da pia, como é feito inocentemente por muitos,
estamos contribuindo com o entupimento do sistema de esgotos de nossa cidade. O óleo
contamina o meio ambiente seja ele despejado na água ou no solo. Na água contamina a corpo
d`água em si e prejudica a saúde na fauna e flora aquáticas. No solo, contamina o próprio solo,
reduzindo sua fertilidade, podendo chegar ao lençol freático pro infiltração, o que também causará
sua contaminação.

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 2009. 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 2009
Renovação do convênio do Projeto ProLixo com a Prefeitura Municipal
Neste mês o Grupo Dispersores iniciou os tramites para a renovação do convenio do projeto
Prolixo junto com a prefeitura municipal, os trabalhos de triagem de material reciclável não foi
interrompido neste mês, mantendo a postura e o comprometimento do Grupo Dispersores com o
tratamento do lixo do município, mesmo sem um convenio assinado até o momento.

Fevereiro de 2009
Abertura do viveiro de mudas nativas para venda ao público.
Neste início de ano, o Grupo Dispersores está abrindo seu viveiro para visitação e venda de
mudas de forma a possibilitar que pessoas interessadas em plantar árvores nativas da região e
contribuir com a conservação ambiental, possam fazê-lo utilizando mudas de procedência
conhecida. A aquisição de mudas no viveiro da ONG também ajuda a instituição a realizar suas
atividades ambientalistas visto que toda a renda gerada é aplicada na manutenção das atividades
da própria instituição. As mudas são produzidas a partir de sementes coletadas na zona rural do
município de Brazópolis as quais, após germinadas, são colocadas em tubetes ou saquinhos para
se desenvolverem.
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Envio do Projeto de RPPN da Mata Atlântica.
Foi enviado no mês de fevereiro um projeto para a criação da RPPN “Morada dos Macacos”, a
primeira RPPN localizada no município de Brasópolis-MG, o resultado de aprovação do projeto ou
não sairá em Abril deste ano.

Março de 2009
Visita dos Alunos da Colégio Imaculada Conceição ao viveiro do Grupo Dispersores
Nos dias 23, 24 e25 de março a equipe do Grupo Dispersores recebeu a visita de alunos da 5º
serie do Colégio Imaculada Conceição que vieram conhecer o trabalho da instituição como dever
de escola aplicado pelo professor responsável.
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Abril de 2009
Aprovação do projeto "De Olho nos Olhos - Difusão de Experiências e Geração de
Conhecimento"

No dia 06 de abril de 2009 a ONG recebeu da secretaria técnica do PDA/MMA o
comunicado sobre a aprovação do projeto “De Olho nos Olhos - Difusão de Experiências e
Geração de Conhecimento” a implementado a partir de junho de 2009.
A presente proposta pretende trabalhar, através de reuniões e fóruns de trocas de
conhecimento e articulação de propostas, os temas “conservação de APP`s e fomento florestal” e
“política pública ambiental municipal” na rede de atores com influência no quadro ambiental do
município de Brasópolis e região. Dentre estes atores estão as associações de produtores rurais, a
secretaria municipal de meio ambiente, a EMATER, o CODEMA, a CEABRA, a ONG Valor Natural
e aproximadamente 13 ONG`s ambientalistas de municípios vizinhos. Serão também tratadas
neste projeto a elaboração e a aprovação de uma legislação ambiental para nosso município, a
qual será objeto de ampla divulgação na rede de atores supra citada, principalmente entre as
ONG`s da região, com o propósito que utilizem em seus municípios o conhecimento acumulado ao
longo do processo de elaboração desta legislação.
O projeto é financiado pelo Subprograma Projetos Demonstrativos – PDA que possui como
linha de colaboradores a Cooperação Brasil – Alemanha, GTZ (Cooperação Técnica Alemã), KFW
(Banco Alemão).
Palestra para os moradores do residencial São Francisco
No dia 16 de Abril a Secretaria Municipal de Assistência Social promoveu no salão
paroquial do município de Brasópolis uma reunião com os moradores do Residencial São
Francisco. Nesta ocasião o Grupo Dispersores foi convidado para realizar uma palestra sobre a
importância da reciclagem do lixo e da economia de energia e água.
A palestra foi ministrada pelo Sr. Ariel Esteves Vizotto, coordenador do Projeto PROLixo e contou
com a presença de 21 chefes de família. Com duração de aproximadamente 50 minutos a atividade
esclareceu diversos pontos referentes ao trabalho realizado pelo Grupo no município e a
importância da colaboração da população através da separação do lixo em suas casas. Os
moradores do residencial tiveram a oportunidade de tirar suas duvidas sobre como auxiliar na
preservação ambiental, e compreenderam que pequenos atos podem fazer uma grande diferença.
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Posse do Conselho Consultivo da APA Fernão Dias
Tomou posse no dia 27 de abril de 2009, às 9h, o novo Conselho Consultivo da Área de
Proteção Ambiental (APA) Fernão Dias. O evento aconteceu na sede da entidade, em
Camanducaia. O conselho da APA Fernão Dias é composto de 24 membros, onde 12 efetivos e 12
suplentes, com representação paritária entre o poder público e a sociedade civil, sendo que
Brazópolis participa com 2 conselheiros.
Participam da cerimônia o secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, José Carlos Carvalho; o diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas, Humberto
Candeias Cavalcanti, a diretora de Áreas Protegidas do Instituto Estadual de Florestas, Nádia
Aparecida Silva Araújo, dentre outros. Representando o município de Brasópolis compareceram o
presidente da Ong Grupo Dispersores, Diego de Noronha Assini, que assumiu a cadeira titular no
conselho como representante das ONG`s atuantes na área da APA, o vereador Péricles Pinheiro, o
secretário de meio ambiente, Ney Lisbôa Mota, que também passou a fazer parte do conselho
como representante da prefeitura, o secretario de urbanismo, Ivan Ribeiro de Carvalho e o vice
presidente do Projeto Curupira, Glauber Lourenço.
A APA Fernão Dias teve sua origem no processo de licenciamento ambiental do projeto de
duplicação da BR-381, Rodovia Fernão Dias. Sua criação foi sugerida pelo Estudo de Impacto
Ambiental da obra, com a intenção de compensar o impacto gerado com a duplicação da rodovia.
Sua extensão é de 180.373 hectares e abrange os municípios de Brazópolis, Camanducaia,
Extrema, Gonçalves, Itapeva, Paraisópolis, Sapucaí Mirim e Toledo. A APA está localizada nas
bacias dos rios Jaguari, Sapucaí e Sapucaí-Mirim, que abastecem cidades em Minas Gerais e São
Paulo.

Maio de 2009
Implantação do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos em Caldas - MG
Após a conclusão da primeira fase dos trabalhos para a regularização do sistema de
gerenciamento de resíduos sólidos do município de Caldas – MG, o Grupo Dispersores fechou em
reunião realizada com o prefeito do município e sua equipe, um acordo para a execução das
próximas etapas de implantação do sistema. Nos meses que se seguem o município estará
investindo na construção do galpão de triagem de recicláveis, o qual será estruturado de forma a
atender as demandas legais existentes no estado de Minas Gerais. Também será capacitada a
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mão de obra a ser empregada no sistema de triagem onde serão empregadas as pessoas que hoje
trabalham no local como catadores. O sistema de gerenciamento a ser implementado prevê um
inicialmente um galpão de triagem por onde passará todo resíduo gerado na cidade e
posteriormente a criação de um terraço onde será compostada a fração orgânica do lixo.
A administração de Caldas está empenhada para que num futuro próximo Posteriormente,
com as campanhas de coleta seletiva, Caldas pretende virar referência de manejo de resíduos por
municípios de pequeno porte com a maior parte da população separando dando a estas condições
dignas de vida.

Projeto Pro Lixo No mês de maio o Grupo Dispersores em execução do Projeto Pro Lixo coordenou a abertura de
uma vala na área do aterro controlado do município de Brazópolis, para o aterro dos resíduos não
aproveitados no processo de triagem de material reciclável, esta nova vala tem previsão de vida útil
cerca de 10 meses, isso devido ao trabalho realizado na triagem de todo material reciclável em que
é descartado através do lixo produzido por toda a população de Brasópolis. Neste mesmo mês foi
enviado para reciclagem de materiais, como papelão, garrafas pet, vidro entre outros certa de 15
toneladas, evitando assim o aterro deste material.
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Junho de 2009
IV- Semana do Meio Ambiente
Canoata e faxinão pelo Rio Vargem Grande
Repetindo a atividade realizada a dois anos atrás no dia mundial do meio ambiente, o Rio
Vargem Grande foi descido de canoa por representantes da ONG Grupo Dispersores e da Polícia
Ambiental, com apoio logístico da prefeitura municipal. O trecho percorrido teve início no campo de
aviação e término na ponte de ferro. Desta vez foi retirada uma quantidade menor de lixo se
comparado a dois anos atrás, porém o trecho do rio que corta a zona urbana do município
proporcionou trabalho exaustivo à equipe que teve que tirar sacos e sacos de objetos diversos.
Ficou evidente que a população residente nas margens do rio precisa ser conscientizada quanto a
importância de utilizar o sistema de coleta do município para dar destino ao lixo que produz. A
quantidade de material preso nas galhadas que descem sobre as águas e solto meio às tosseiras
de capim que recobre a margem ocupada do rio é muito grande. Como se não bastasse o esgoto
que ainda é lançado no Vargem Grande por nós sem tratamento, ainda tem uma parcela da
população que usa o rio de lixeira. Falemos com nossos vizinhos pra que todos cooperem com a
preservação de nosso Vargem Grande e de toda fauna e flora que dependem dele.

Palestra nas escolas do Município na IV Semana do Meio Ambiente
Na semana do Meio Ambiente promovida pelo Grupo Dispersores foram ministradas 14
palestras na Escola Estadual Presidente Wenceslau com público de aproximadamente 700 alunos.
As palestras foram dirigidas à temática “produção e destinação de lixo domiciliar” onde procurou-se
esclarecer entre os participantes qual é a destinação dada ao resíduo produzido nas residências e
estabelecimentos comerciais do município de Brasópolis.

9

Plantio experimental de Araucárias
A atividade de plantio de mudas de Araucária foi realizada com o intuito de avaliar o
desenvolvimento radicular de mudas produzidas a partir de sementes coletadas no ano de 2008 e
plantadas em canteiro de germinação e posteriormente em tubetes. As 30 mudas avaliadas foram
plantadas no interior de um fragmento florestal em regeneração localizado nos limites da zona
urbana do município de Brasópolis (o que permitirá um melhor acompanhamento do
desenvolvimento das plantas), reduzindo a interferência de agentes do meio como insolação e
seca excessiva, predação ou pisoteio. O aumento da produção de mudas de Araucária, espécie tão
importante para a manutenção dos nichos ecológicos em nossa região, é um dos objetivos a serem
alcançados pelo viveiro do Grupo Dispersores.

...

Julho de 2009
Novo Ponto de Entrega Voluntária recolhe óleo de cozinha
Aumentando os esforços pra reduzir o impacto do lixo domiciliar e comercial produzidos no
município de Brazópolis, o Grupo Dispersores instalou no mercado municipal o novo Ponto de
Entrega Voluntária – P.E.V. que recolherá óleo de cozinha usado, descartado pela comunidade. O
óleo de cozinha, como poucos percebem, é um grande causador de problemas quando se pensa
em manutenção do sistema de esgotos da cidade e grave poluidor ambiental.
Ao despejamos o óleo de nossas cozinhas no ralo da pia, como é feito inocentemente por
muitos, estamos contribuindo com o entupimento do sistema de esgotos de nossa cidade. Assim
como acontece o acúmulo de óleo nas caixas de gordura em cada casa, o mesmo acontece com
os canos de esgoto da cidade. A manutenção deste sistema significa transtorno para quem transita
pelas ruas de Brasópolis, e custo para o contribuinte.
Em se tratando de agente poluidor, o óleo contamina o meio ambiente seja ele despejado na
água ou no solo. Na água contamina a corpo d`água em si e prejudica a saúde na fauna e flora
aquáticas. No solo, contamina o próprio solo, reduzindo sua fertilidade, podendo chegar ao lençol
freático pro infiltração, o que também causará sua contaminação.
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O Grupo Dispersores além de coletar lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias em seu P.E.V.
instalado no mercado, agora recolhe também este óleo que é encaminhado para uma empresa que
o transforma em biodisel.
Como a maior parte do óleo utilizado em nossas cozinhas trata-se de óleo vegetal, o potencial
poluidor deste quando transformado em biodiesel é muito baixo. A origem vegetal deste óleo,
assim como o álcool combustível, dá a ele caráter de recurso renovável. Em se tratando da queima
deste material, a carga de gases do efeito estufa lançada à atmosfera por sua queima é baixa visto
que tais gases foram absorvidos pelas mesmas plantas utilizadas para a produção do óleo,
portanto, voltou ao ar o que nele já esteve em um momento anterior. A utilização de biodisel reduz
a necessidade do uso de gasolina que é produzida a partir do petróleo e que é um combustível
fóssil (não renovável) com grande potencial de liberação de gases do efeito estufa.
Pedimos mais uma vez a colaboração da população brasopolense que tem se mobilizado para
reduzir os impactos do lixo em nosso município. Continuamos com o trabalho de triagem que
depende muito da separação de recicláveis e não recicláveis que cada um realiza em sua casa.
Nos colocamos sempre disponíveis para tirar qualquer dúvida sobre a utilização do P.E.V. e a
destinação do material ali recolhido.
.

Reforma na usina de triagem – Projeto Prolixo
O galpão onde são desenvolvidas as atividades de triagem de recicláveis do Projeto Prolixo
foi reorganizado de forma a atender as exigências da prefeitura municipal quanto a estética e
funcionalidade do local. Foram promovidas as seguintes medidas:
- Pintura de determinados pontos;
- Lavagem do interior do galpão;
- Limpeza da estrutura de sustentação do telhado;
- Remoção de entulho e disposição de borra de asfalto no ponto de estacionamento do caminhão
de rejeito;
- Enfardamento dos pneus de bicicleta;
A disponibilidade da nova prensa hidráulica reduzirá enormemente o acúmulo de material
estocado em “bags”, permitindo que a organização e limpeza do galpão sejam mantidas
permanentemente.
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Visitas às entidades componentes da Rede de ONG`s do Sapucaí.
As visitas às ONG`s atuantes em municípios do entorno de Brasópolis tem o objetivo de
consolidar o contato já existente entre o Grupo Dispersores e algumas destas entidades,
estabelecendo contato com outras cujo contato ainda não havia sido estabelecido. A proposta é
tomar conhecimento do trabalho ambientalista desenvolvido na região e divulgar as ações que vem
sendo desenvolvidas pelo Grupo Dispersores. Nestes encontros também estão sendo reunidas
informações que serão utilizadas na organização do fórum de ONG`s a ser realizado em Brasópolis
em outubro de 2009 e distribuídos material de divulgação do projeto “De Olho nos Olhos – Difusão
de Experiências e Geração de Conhecimento” e outros projetos dos Dispersores.

Grupo de Amigos do Meio Ambiente – GAMA (Itajubá)

Grupo Excursionista Pedra Branca – GEPB (Pedralva)

AEARSI – Associação Ecológica Amigos do Rio Sapucaí
(Itajubá)

Associação cultural e ecológica Mãe Terra
(Conceição dos Ouros)

Agosto de 2009
Visita ao Hotel Fazenda São Gabriel em comemoração ao 6° aniversário do plantio realizado
em 2003
No dia 12 de agosto foi realizado uma visita ao Hotel Fazenda São Gabriel em comemoração ao
6° aniversário do planto que contou com a participação de alunos das escolas municipais deste
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município no ano de 2003. Após seis anos o desenvolvimento das arvores já começa a fazer uma
grande diferença, para o meio ambiente.

Aprovação do projeto de ampliação do Viveiro Florestal Conservacionista Grupo
Dispersores
O Projeto de Fortalecimento Institucional dos Mosaicos de Unidades de Conservação (UC) do
Corredor da Serra do Mar, ou Projeto Mosaicos apoiou oito projetos desenvolvidos por
organizações não governamentais em quatro mosaicos de Unidades de Conservação: Bocaina,
Mantiqueira, Central Fluminense e Mico-Leão-Dourado. Dentre os oito, um projeto selecionado é o
da instituição Grupo Dispersores, denominado “Ampliação da Capacidade Produtiva do Viveiro
Florestal Conservacionista da ONG Grupo Dispersores”.
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 em que esta apoiando o projeto.

Setembro de 2009
Projeto de Olho nos Olhos – Difusão de experiência e Geração de Conhecimento
Visitas às entidades componentes da Rede de ONG`s do Sapucaí.
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Continuam sendo realizadas as visitas à ONG`s atuantes em municípios do entorno de
Brasópolis, agora com o material de divulgação do projeto pronto para que seja distribuído também
nos municípios de atuação destas instituições. Durante estas oportunidades de encontro estão
aparecendo pontos com grande potencial para trabalho conjunto e diversos aspectos institucionais
em que pode haver cooperação para desenvolvimento mútuo.

Grupo Oásis II (Brasópolis)

Abutres da Mantiqueira - (Piranguçu)

Outubro de 2009
Visita ao viveiro da FLONA de Passa Quatro
No dia 01 de outubro representantes do Grupo Dispersores estiveram na Floresta Nacional
de Passa Quatro a convite do Conselho Consultivo do Mosaico de Unidades de Conservação da
Serra da Mantiqueira para apresentação do projeto “Ampliação da capacidade produtiva do viveiro
florestal conservacionista da ONG Grupo Dispersores“ que está sendo financiado pelo Projeto
Mosaicos. Foi realizada uma apresentação institucional seguida pela apresentação das
perspectivas para o ano de implantação do projeto, e questões relativas a sustentabilidade
econômica e ambiental do viveiro a médio prazo.
Aproveitando a oportunidade, a equipe visitou o viveiro de mudas da Flona para registrar
alguns métodos que tem sido utilizados no local para a produção de mudas de espécies nativas
diversas, somando experiência que ajudará no trabalho de implantação do viveiro do Grupo
Dispersores.
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1° Fórum de Integração de Entidades Ambientalistas
Nos dias 17 e 18 do mês de outubro, o Grupo Dispersores promoveu o 1° Fórum de Integração de
Entidades Ambientalistas no município de Brazópolis, onde contou com a participação de 30
pessoas de 10 entidades ambientalistas convidadas. A proposta do evento foi consolidar o contato
entre as entidades do terceiro setor que integram o movimento ambientalista na bacia do Sapucaí,
fortalecendo uma rede de ONG`s que começou a tomar forma no início de 2009. Também foi
objetivo do encontro trocar experiências e conhecimento acumulado durante os anos de atuação
de cada uma destas instituições, e estimular que os esforços promovidos individualmente nos
diversos municípios onde estas estão sediadas, passem a ser realizados de forma regionalmente
mais integrada.

Novembro de 2009
Formação do grupo de discussão e criação da política municipal para o meio ambiente em
Brasópolis.
Após tentativas de agrupar informalmente pessoas representativas do município para a formação
de um grupo para a discussão e criação da política ambiental brasopolense, tentativas estas mal
sucedidas, foi optado pelo convite formal em reuniões ordinárias de conselhos e órgãos em cujo
tais pessoas são componentes. Foram selecionadas como estratégicas as reuniões da câmara de
vereadores do município e do conselho municipal de desenvolvimento rural sustentável (CMDRS)
onde se reúnem representações das associações de produtores rurais do município, este último no
qual o Grupo Dispersores tem representação. Foram também convidados a compor tal grupo
representantes da prefeitura municipal de Brasópolis, do Conselho de Desenvolvimento Ambiental
Municipal – CODEMA, das Associações de Produtores Rurais de Brasópolis por meio da Central
de Associações de Brazópolis - CEABRA e da EMATER.
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Visita à OSCIP Amanhágua, sediada em Baependi/MG.
A visita à Amanhágua, realizada no dia 16 de novembro, teve como objetivo tomar contato
mais próximo com o trabalho desenvolvido pela entidade na linha de fomento florestal e estreitar as
relações institucionais com a entidade. A Amanhágua trabalha seguindo a linha de ação proposta
pelo projeto Promata do Instituto de Florestas – IEF/MG, onde proprietários rurais interessados em
proteção, recuperação ou manejo florestal são cadastrados e orientados para o desenvolvimento
destas práticas em suas propriedades, subsidiados por recursos que o governo do estado de Minas
aloca para tais finalidades. Além da sede da Amanhágua, a equipe do Grupo Dispersores visitou o
viveiro de mudas que a presidente da instituição mantém para fornecer mudas às propostas de
conservação e manejo florestal da OSCIP, um módulo do projeto “viveiros familiares”.
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Dezembro de 2009
Implantação do projeto de ampliação do viveiro florestal Grupo Dispersores
Neste mês iniciou-se o processo de implantação do projeto de ampliação do viveiro, o primeiro
passo foi o pedido de concessão da área onde será instalado o viveiro, o pedido foi aceito e votado
pelos vereadores, onde se permitiu a celebração do convenio de concessão da área solicitada,
localizada no parque de exposições. Este projeto conta com a parceria e cooperação técnica e
financeira da Associação Mico Leão Dourado - AMLD.

Reunião para elaboração do projeto de lei ambiental para o município de Brazópolis.
No dia 10 de dezembro, o Grupo Dispersores se reuniu no prédio da Fundação Pedro
Gomes Neto (Castelinho), para a segunda reunião de elaboração do projeto de lei ambiental para o
município de Brasópolis, que esta sendo proposta pelo Grupo Dispersores como parte das
atividades propostas pelo projeto PDA – Redes. Para a elaboração deste instrumento legal a ONG
conta com a colaboração da câmara de vereadores, membros de associações de produtores rurais
e entidades como Emater e Codema.
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