RELATÓRIO DE ATIVIDADES
ANO 2015

O Grupo Dispersores é uma organização não governamental, de direito privado,
sem fins lucrativos. Fundada em 31 de julho de 2004 por 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 Florestal e ao Projeto Viveiro Educacional EcoAprendiz.
Os resultados dos projetos e prêmios mantidos pela entidade podem ser conferidos
através do site: www.dispersores.org
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Projetos Permanentes:

Viveiro Florestal Grupo Dispersores
O Viveiro Florestal Conservacionista da ONG Grupo Dispersores, iniciou suas atividades em
fevereiro de 2011, após um processo de ampliação, atualmente o mesmo tem capacidade
produtiva de até 50 mil mudas/ano, de aproximadamente 70 espécies deferentes de árvores
nativas da mata atlântica, as quais são utilizadas em projetos de reflorestamento da
instituição e também são comercializadas na região para atividades de reflorestamento.
As dependências do Viveiro Florestal ainda atende as atividades de Educação Ambiental do
Projeto Viveiro Educacional EcoAprendiz.
Abaixo a aliança que apoiou o inicio deste projeto, e que atualmente vem sendo mantido pela
própria instituição.
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Projeto De Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de Nascentes
O Projeto “De Olho nos Olhos” é um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Grupo
Dispersores desde 2007, em sua primeira fase, iniciou o processo de recuperação de 10
nascentes, na região de mananciais do Rio Vargem Grande (Bacia Hidrográfica do Rio
Sapucaí), o qual contou com apoio financeiro do PDA e do Ministério do Meio Ambiente MMA, e em sua segunda fase o projeto proporcionou a recuperação de mais 20 nascentes,
com o apoio financeiro do Fundo Socioambiental – FSA da Caixa Econômica Federal.
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.
Este projeto já contou com o apoio dos seguintes órgãos relacionados abaixo:

Fundo Socioambiental – FSA
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O Viveiro Educacional EcoAprendiz – Educação para a Sustentabilidade, é um projeto
desenvolvido pela ONG Grupo Dispersores, desde 2011, 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.
“Conscientizar as pessoas para o uso correto e racional dos recursos naturais é fundamental
para se viver em um ambiente de forma sustentável”, comenta o Coordenador do Projeto da
instituição, sobre a importância socioambiental deste projeto.
Atualmente o projeto Viveiro Educacional EcoAprendiz conta com o apoio do Ministério
Publico de Brazópolis e da Prefeitura Municipal.
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Relatório de Atividades
A seguir estão descritas algumas atividades realizadas pela ONG Grupo Dispersores ao
longo do ano de 2015. Um relato mais completo pode ser acessado através do site da
instituição www.dispersores.org e também no Facebook onde são mantidos todos os
registros de suas atividades para divulgação e acompanhamento dos resultados.

Janeiro de 2015
30 de Janeiro de 2015
Novas instalações do Viveiro Florestal
Neste mês de janeiro, estamos finalizando a mudança de local do Viveiro Florestal da
ONG Grupo Dispersores, que deixou de funcionar próximo a entrada do bairro CanCan,
Rodovia MG295 – km14 em Brazópolis e passou suas instalações para um novo local com
área de 1.300m², concedido pela Prefeitura Municipal, localizado próximo ao Lago Municipal,
na rua Antonio Pereira Leite n°800 – Estrada de acesso para o bairro Serra dos Mendonça.
O Viveiro Florestal, que tem capacidade de produzir até 50 mil mudas nativas por ano, este
novo espaço também será usado para o desenvolvimento de atividades de educação
ambiental com os alunos das escolas, através do projeto “Viveiro Educacional EcoAprendiz”
em funcionamento desde 2011, iniciativa esta que já promoveu a educação ambiental para
mais de 2.000 alunos do município e região, atendendo principalmente alunos das escolas
publicas da zona rural e urbana.
O Grupo Dispersores agradece a todos os envolvidos, voluntários, funcionários, diretores e
colaboradores, que ajudaram na mudança das instalações do Viveiro Florestal!
Venha visitar o novo Viveiro Florestal do Grupo Dispersores!!
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Março de 2015
23 de Março de 2015
Dia Mundial da Água - UNIFEI
No dia 23 de março, em comemoração ao Dia Mundial da Água, representantes do Grupo
Dispersores participaram de um encontro realizado na UNIFEI, em Itajubá, para debater as
questões atuais relacionadas à água tendo como foco este ano o tema “Crise Hídrica”.
As palestras apresentadas e o debate sobre o tema foram bastante interessantes podendo
dimensionar a situação atual dos recursos hídricos disponíveis na bacia do Rio Sapucaí,
alertando a todos sobre a responsabilidade de cada um para superar a crise hídrica.

26 de Março de 2015
Dia Mundial da Água

No dia 26 de março, em comemoração ao Dia Mundial da Água (22/03), realizou-se no
município de Brazópolis, o 1° Debate sobre a Água – Questões Hídricas e Abastecimento no
município de Brazópolis. A cerimônia foi celebrada na Câmara Municipal e contou a
participação de 45 pessoas, entre convidados, estudantes, associações, Apae, produtores
rurais, poder publico municipal, Copasa, Emater, Grupo Dispersores, CBH-Sapucaí entre
outros.
Diversos temas relacionados à Água foram abordados neste dia, como a conservação dos
recursos hídricos através da recuperação de nascentes, saneamento básico, poluição dos
rios e a falta de tratamento do esgoto, abastecimento de água para a população, mau uso da
água, desperdício, reuso da água, crise hídrica entre outros. Algumas ações emergenciais
foram propostas inclusive a formação de um grupo de trabalho para debater a questão e
buscar novas soluções e tecnologias, visando a conservação dos recursos hídricos.
Ao final um Termo de Compromisso foi assinado entre as partes, Prefeitura Municipal,
COPASA, EMATER, Grupo Dispersores, CBH-Sapucaí e representante dos produtores
rurais. Este termo formaliza uma nova parceria que irá dar continuidade no projeto “De Olho
nos Olhos – Proteção e Recuperação de Nascentes”, criado pelo Grupo Dispersores, esta
parceria visa ajudar produtores rurais interessados em recuperar suas nascentes, o qual os
mesmos, receberão gratuitamente todos os insumos como moirão, arame farpado, mudas
nativas e assistência técnica para realizar a proteção da nascente em sua propriedade.
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Os interessados que queiram ter a sua nascente recuperada, sendo beneficiada por este
projeto, devem procurar a Secretaria de Meio Ambiente na prefeitura de Brazópolis para se
cadastrar.

Junho de 2015
03 de Junho de 2015
Dia Mundial do Meio Ambiente

Na semana em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente (05/06), representantes
do Grupo Dispersores, monitores e professores proporcionaram as crianças do CEMEI
Centro de Educação Infantil “Professora Jurecê Guimarães” uma atividade de educação
ambiental, relatando sobre a importância do meio ambiente e incentivando os alunos a cuidar
das árvores, na ocasião foram plantadas 5 árvores no centro educacional, onde os alunos
desde pequenos vão aprender a cuidar das árvores plantadas para que cresçam e deixem o
local mais bonito.
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Julho de 2015
09 de Julho de 2015
Grupo Dispersores e Enduro a Pé realizam palestra em escola

No dia 09 de julho, os organizadores do Enduro a Pé Weber Gomes e Iuler Nogueira,
também com a participação de Evandro Negrão representando a ONG Grupo Dispersores,
estiveram na Escola Estadual Alfredo Albano de Oliveira no distrito de Luminosa, onde
promoveram uma palestra aos alunos, o qual tiveram a oportunidade de conhecer melhor
como funciona o evento “Enduro a Pé”, que envolve o turismo ecológico e a sustentabilidade.
Foi apresentando aos estudantes as ações sociais e socioambientais envolvidas, como
arrecadação e doação de alimentos às instituições filantrópicas do município, cerca de duas
toneladas durantes os 12 anos de evento, e o plantio de mais de 400 mudas de árvores
nesse mesmo período em parceria com o Grupo Dispersores.
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Agosto de 2015
06 de Agosto de 2015
Cultivando Água Boa

No dia 06 de agosto de 2015, no Centro Cultural de Brazópolis, foi realizada a 2° reunião
do programa Cultivando Água Boa. Uma parceria entre Prefeitura Municipal de Brazópolis,
Governo do Estado de Minas, COPASA, EMATER e a ONG Grupo Dispersores. Uma
iniciativa que vem somar ao trabalho já desenvolvido na cidade pelo Grupo Dispersores, e
que agora, juntos buscam proteger os mananciais e a biodiversidade, através da recuperação
de microbacias, disseminando valores e saberes, para proporcionar qualidade de vida as
comunidades e com respeito ao o Meio Ambiente.
Nesta reunião inicio-se o processo de formação do Comitê Gestor do Programa e também
foi definido a Micro Bacia que será trabalhada inicialmente pelo programa. Sendo escolhida a
região de Luminosa, nas cabeceiras das nascentes do Rio Vargem Grande, principal rio que
abastece o município de Brazópolis, o qual no decorrer do programa receberá as ações
necessárias para a conservação dos recursos hídricos.

18 de Agosto de 2015
Apresentação do projeto De Olho nos Olhos

No dia 18 de agosto, em reunião ordinária do conselho consultivo da APA Fernão Dias,
realizada no município de Gonçalves, foi ministrada uma palestra pelo diretor do Grupo
Dispersores, Evandro Negrão o qual apresentou aos conselheiros presentes, como funciona
o Projeto De Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de Nascentes, que já recuperou
mais de 30 nascentes no município de Brazópolis. Como a Área de Proteção Ambiental –
APA Fernão Dias abrange 8 municípios (Toledo, Extrema, Itapeva, Camanducaia, SapucaíMirim, Gonçalves, Paraisópolis e Brazópolis) a palestra teve como objetivo alem de
apresentar e divulgar o projeto, formar parcerias com os demais municípios, com intuito em
um futuro breve, de expandir a área de atuação do Projeto De Olhos nos Olhos por toda
extensão da APA, sendo esta uma área prioritária para conservação dos recursos naturais.
Este é o trabalho do Grupo Dispersores, preservar o meio ambiente e incentivar outros a
fazerem o mesmo, pelo bem de todos.
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Setembro de 2015
13 de Setembro de 2015
Plantio de mudas nativas no 12° Enduro a Pé de Brazópolis

No dia 13 de setembro, foi realizado no município de Brazópolis o 12° Enduro a Pé. O
evento novamente contou com o apoio da ONG Grupo Dispersores, com a tradicional etapa
de Plantio de Mudas Nativas. Este ano o plantio foi realizado nas dependências do Viveiro
Florestal do Grupo Dispersores, que fica localizado na Rua Antonio Pereira Leite, n°800
Bairro Serra dos Mendonça. Foram plantadas pelas equipes participantes 25 mudas de
árvores nativas de quinze espécies diferentes e também foram produzidas mais 20 mudas de
árvores com o plantio de plântulas em tubetes pelos participantes. Esta etapa de Plantio de
Mudas tem como objetivo despertar o interesse dos participantes para o tema, buscando a
conscientização ambiental.
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.
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Outubro de 2015
07 de Outubro de 2015
Grupo Dispersores divulga seu trabalho no CBH-Sapucaí

No dia 07 de outubro, em reunião ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Sapucaí, realizada no município de Paraisópolis, o Grupo Dispersores foi convidado a
promover uma palestra a qual foi ministrada pelo diretor do Grupo Dispersores, Evandro
Negrão, sendo apresentada aos conselheiros ali presentes. A palestra enfatizou o trabalho
desenvolvido pelo Grupo Dispersores, já ha 11 anos, citando a produção de mudas no Viveiro
Florestal da instituição, o projeto Viveiro Educacional EcoAprendiz que promove a educação
ambiental e o Projeto De Olho nos Olhos que tem a finalidade de proteger e recuperar as
nascentes na bacia. Incentivando assim representantes de outros municípios e associações a
fazerem o mesmo, reaplicando esta iniciativa.
A Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí é composta por 48 municípios. O Grupo Dispersores
também é membro deste Comitê, o qual ajuda a contribuir dentro de suas possibilidades e
trabalhos desenvolvidos no município de Brazópolis e na região, para a boa gestão dos
recursos hídricos na bacia.
Este é o trabalho do Grupo Dispersores, preservar o meio ambiente e incentivar outros a
fazerem o mesmo, pelo bem de todos.
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Novembro de 2015
19 de Novembro de 2015
Viveiro Educacional EcoAprendiz

No dia 19 de novembro, 35 alunos do ensino fundamental da Escola Estadual Dona Maria
Carneiro Braz, 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, conhecendo todo o processo desde a coleta de
sementes na natureza, germinação, cultivo, até o plantio das mudas nas nascentes, através
de outro projeto - “Projeto De Olho nos Olhos”. Os alunos também aprendem através de
experiências práticas e atividades lúdicas, qual a função das árvores na natureza e como elas
ajudam na preservação da água e dos rios. Este importante trabalho vem conscientizando os
estudantes, sobre a importância de se preservar as florestas nativas, compreendendo
também um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pela ONG Grupo Dispersores.
“Conscientizar as pessoas para o uso correto e racional dos recursos naturais é
fundamental para se viver em um ambiente de forma sustentável”
O Grupo Dispersores agradece a participação dos alunos e das professoras Adriana
Mendonça e Sandra Serpa.
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Dezembro de 2015
03 de Dezembro de 2015

Grupo Dispersores participa da Semana Educação para a Vida

No dia 03 de dezembro, o Grupo Dispersores representado pelo Diretor Executivo Evandro
Negrão, em parceria com a EMATER representada pelo Sr. Augusto, tiveram a honra de
participar da Semana “Educação para a Vida”, promovida pela Escola Estadual Alfredo
Albano de Oliveira no distrito de Luminosa em Brazópolis - MG.
Neste dia abordando o tema “Homem x Meio Ambiente”, profissionais do Grupo
Dispersores e da EMATER apresentaram duas palestras aos convidados que estavam
presentes, abordando diversos temas relacionados ao meio ambiente e a influência do
homem neste meio, como recuperação de nascentes, uso racional da água, desmatamento,
poluição dos rios, resíduos sólidos urbanos, reflorestamento, produção de alimentos
orgânicos, agricultura familiar, entre outros temas.
O Grupo Dispersores agradece a oportunidade, estando certo de que atitudes como estas,
voltadas a educação do ser humano, contribui para a formação de uma sociedade mais
consciente, que respeita o meio ambiente.

13

