RELATÓRIO DE ATIVIDADES
ANO 2016
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 instituição atua 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 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 em praças publicas, 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.
Em sua terceira fase de 2016 a 2018 o projeto irá recuperar mais 200 nascentes na região,
com o apoio do Programa Plantando o Futuro do Estado de Minas Gerais.
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.
Abaixo a parceiros e órgãos que apoiam este projeto:
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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 2016. 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 2016
12 de Janeiro de 2016
Grupo Dispersores publica artigo sobre a Água

Grupo Dispersores publica artigo sobre a Água na revista Opini Serra da Mantiqueira,
recentemente publicada, edição n°11 – Ref.: dez/2015- fev/2016.
Abaixo texto do artigo publicado:
Por Evandro Mendonça Negrão.
Água – É melhor cuidar para não faltar,Proteja e recupere as nascentes em sua propriedade.

Não é de hoje que ouvimos falar na crise hídrica, a falta de chuvas, o desmatamento das
florestas, a falta de vegetação nativa nas margens dos rios e no entorno das nascentes,
contribuem para o agravamento desta crise.
Pensando nisso a ONG Grupo Dispersores, através do projeto “De Olho nos Olhos –
Proteção e Recuperação de Nascentes”, ajuda proprietários de imóveis rurais a recuperar
estas nascentes em suas propriedades.
O projeto tem como objetivo elevar o número de nascentes protegidas na Bacia Hidrográfica
do Rio Sapucaí, região de Mata Atlântica o qual através da proteção e recuperação da
vegetação nativa no entorno das nascentes, proporciona o equilíbrio do ecossistema e a
conservação dos recursos hídricos quantitativamente e qualitativamente. Em paralelo o
projeto desenvolve um trabalho de educação ambiental e mobilização social, buscando
conscientizar a população sobre a importância de se preservar o meio ambiente em especial
os recursos hídricos.
A recuperação de uma nascente, em se tratando de nascentes que não tenham vegetação no
seu entorno ou pouca vegetação, se da através do cercamento da área de recarga desta
nascente (com cerca de arame farpado), isolando a área em um raio de aproximadamente 50
metros, que corresponde a 7.800m². Nesta área de recarga que foi isolada é realizado um
plantio de mudas nativas buscando reconstituir a cobertura vegetal no local. O método de
reflorestamento adotado consiste no plantio de mudas de espécies nativas (pioneiras,
secundárias iniciais e clímax), com espaçamento de aproximadamente 3x4. Recomenda-se o
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plantio de 600 mudas por nascente, como incentivo à regeneração natural e acelerando a
recuperação da área degradada.
Com estes cuidados, você estará contribuindo com a produção de água, mantendo sua
nascente viva, abastecendo a sua propriedade e os rios que se forma a partir destas.
O Grupo Dispersores é uma organização não governamental sem fins lucrativos fundada no
município de Brazópolis/MG no ano de 2004, onde é reconhecida como entidade de utilidade
pública. O foco da entidade está voltado à instalação gradativa de um programa que busca
preservar e recuperar áreas degradadas, através de reflorestamentos, produção de mudas
nativas e da conscientização ambiental da população.
O Grupo Dispersores através de seus projetos, vem sendo reconhecido e premiado, o qual já
recebeu diversos prêmios a nível Estadual e Nacional, devido ao importante trabalho que
vem sendo realizado na preservação do meio ambiente.

Fevereiro de 2016
03 de Fevereiro de 2016
Brazópolis recebe Assembleia Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Sapucaí
No dia 03 de fevereiro, foi realizada no município de Brazópolis a 1° Assembleia Ordinária do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí do ano de 2016.
O evento foi realizado no Centro Cultural, graças a uma parceria entre o Grupo Dispersores e
a Prefeitura Municipal de Brazópolis, ambos membros do conselho do CBH Sapucaí, os quais
promoveram a organização deste evento na cidade.
A reunião contou com a presença de representantes de diversas instituições que compõem o
CBH Sapucaí, tais como, IGAM, IEF, EMATER, COPASA, CEMIG, FIEMG, Grupo
Dispersores e Secretarias de Meio Ambiente de Delfim Moreira, Santa Rita do Sapucaí,
Cambuí, Brazópolis entre outras instituições.
A Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí abrange 48 municípios mineiros e 3 paulistas. O comitê
esta organizado para promover ações para a conservação, preservação e melhor gestão dos
recursos hídricos na bacia, através de projetos e parcerias com o setor público e privado.
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O Grupo Dispersores agradece pela participação de todos os membros do Comitê. Brazópolis
estará sempre de portas abertas para receber importantes eventos como este, que luta pela
preservação da nossa bacia e do meio ambiente como um todo.

04 de Fevereiro de 2016
Diretor do Grupo Dispersores recebe homenagem
No dia 04 de fevereiro, o Diretor Executivo e Coordenador de Projetos do Grupo Dispersores,
Evandro Negrão, recebeu uma homenagem do Rotary Club Brazópolis, na solenidade o
mesmo recebeu o Certificado de Reconhecimento Rotário em comemoração ao mês dos
serviços profissionais. Sendo este um gesto de reconhecimento do trabalho desenvolvido
pelo Diretor, que há mais de 10 anos vem se dedicando ao Grupo Dispersores na luta pela
preservação do meio ambiente e pela conscientização ambiental.
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12 de Fevereiro de 2016
Grupo Dispersores é contemplado com novo projeto

No dia 12 de fevereiro, o Grupo Dispersores recebeu um carro zero km, para dar suporte às
atividades desenvolvidas pela instituição.
O veículo foi adquirido pelo Grupo Dispersores graças a um projeto, o qual foi submetido a
um edital de seleção pública em 2015 e que neste ano, após rigoroso processo de seleção, o
projeto foi contemplado, recebendo assim o apoio da Eletrobras Furnas para aquisição do
veículo.
O Grupo Dispersores agradece ao patrocínio da Eletrobras Furnas, sendo este veículo de
grande importância para a instituição, na continuidade de seus trabalhos desenvolvidos, na
luta pela preservação do meio ambiente.
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Março de 2016
Grupo Dispersores e parceiros promovem plantio de mudas nativas em
nascente
No dia 09 de março, o Grupo Dispersores e parceiros promoveram uma atividade de plantio
de mudas nativas em uma nascente localizada no bairro Can Can em Brazópolis, o trabalho
de proteção e recuperação de nascentes é um dos objetivos do projeto desenvolvido pela
instituição, denominado De Olho nos Olho.
Na ocasião foram plantadas 100 mudas de árvores nativas de vinte espécies diferentes.
Esta atividade contou com o apoio e a participação de 35 alunos do ensino médio da Escola
Estadual Presidente Wenceslau, onde estes alunos alem de ajudarem no plantio, também
receberam orientações sobre a importância de se restaurar áreas degradadas através do
plantio de árvores, compreendendo qual a função destas na natureza e como elas ajudam na
conservação da água e dos rios.
A atividade tem com objetivo também de despertar o interesse dos participantes para o tema
ambiental, no caso a recuperação de nascentes e o uso racional dos recursos naturais, em
especial a água. Compreendendo também um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido
pela ONG Grupo Dispersores, no município e na região.
A equipe do Grupo Dispersores agradece o apoio, a colaboração e a parceria do Rotary Club
Brazópolis que patrocinou as mudas utilizadas no plantio; a Escola Estadual Presidente
Wenceslau, os professores Artur e Flávia e aos alunos participantes; a Prefeitura Municipal
de Brazópolis que disponibilizou o transporte para alunos e aos proprietários do sítio que
recebeu o plantio, Luiza e Rodrigo.
A Natureza Agradece!!!
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Dia Mundial da Água

O Dia Mundial da Água foi criado pela ONU (Organização das Nações Unidas) no dia 22 de
março de 1992 com objetivo principal de criar um momento de reflexão, análise,
conscientização e elaboração de medidas práticas para resolver os problemas que agridem
este importante recurso natural.
Em comemoração a este dia o Grupo Dispersores, a Secretaria de Meio Ambiente de
Brazópolis e o Instituto Estadual de Florestas - IEF através de agentes da APA Fernão Dias
estiveram no distrito de Luminosa em Brazópolis para orientar a população sobre a
importância da água, o uso correto e racional deste recurso e sobre a recuperação de
nascentes.
Moradores, comerciantes e estudantes também foram abordados e orientados quanto ao
distrito de Luminosa fazer parte de uma Unidade de Conservação denominada Área de
Proteção Ambiental (APA) Fernão Dias*, e que se trata de uma área muito importante para o
meio ambiente, devendo ser conservada, assim como sua fauna e flora. Lembrando também
que é uma região de cabeceira onde se forma o Rio Vargem Grande, principal curso d’água
do município de Brazópolis, utilizado também para o abastecimento de água no centro
urbano.
Neste dia também foram doadas aproximadamente 150 mudas de árvores nativas, cedidas
pelo viveiro da APA Fernão Dias, os quais os moradores levaram estas mudas para serem
plantas em suas propriedades.
Devemos cuidar do meio ambiente, das águas, das florestas, buscando viver de forma
sustentável e com qualidade de vida, sem agredir a natureza.
*A Área de Proteção Ambiental (APA) Fernão Dias é uma Unidade de Conservação de Uso
Sustentável, criado pelo Decreto Estadual n° 38.925 de julho de 1997. Possui uma área de
aproximadamente 180 mil hectares e abrange 8 municípios: Toledo, Extrema,
Itapeva,Camanducaia, Sapucaí-Mirim, Gonçalves, Paraisópolis e Brazópolis.
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Abril de 2016
Grupo Dispersores participa do 1° Encontro do CAB em Minas Gerais

Nos dias 18 e 19 de abril, em Varginha (sul de Minas Gerais) mais de 200 pessoas participam
do 1º Encontro do Programa Cultivando Água Boa (CAB) realizado pela Companhia de
Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e pela Prefeitura Municipal de Varginha.
O membro do Grupo Dispersores, Evandro Negrão, o Secretário de Agricultura Célio Reno e
Paulo Rosa representando a COPASA, fazem parte do Comitê Gestor do programa CAB no
município de Brazópolis, e estiveram presentes neste encontro.
Representantes da Itaipu Binacional no Sul do país puderam compartilhar suas experiências
e conduziram trabalhos em grupos temáticos como, "Tecendo experiências, costurando e
construindo redes".
Este encontro serviu para fortalecer os comitês locais por meio da disseminação de
conceitos, intercâmbio de experiências e debates com vistas a consolidar e ampliar o
programa CAB em cada município.
O Grupo Dispersores e a Prefeitura Municipal de Brazópolis são parceiros do Programa
Cultivando Água Boa (CAB) e estão buscando alternativas e meios para a preservação do
meio ambiente e os recursos hídricos no município de Brazópolis.
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Campanha de doação de sacos plásticos

No dia 20 de abril, o Grupo Dispersores recebeu uma doação de 2.196 saquinhos plásticos,
de leite, café, açúcar, arroz, entre outros (já usados) o qual serão reaproveitados pelo Grupo
Dispersores para uso na produção de mudas nativas em seu viveiro florestal, com o
reaproveitamento destes saquinhos este material deixa de ser enviado para o lixo.
A ação é fruto da campanha chamada "Doação de sacos plásticos, sementes e mudas" para
colaborar com as ações de produção de mudas e recuperação de nascentes, da ONG
Grupos Dispersores.
Participaram da campanha, os alunos dos cursos de Informática, Eletrônica e Administração
do CEP, através da disciplina de Tecnologia do Meio Ambiente e Gestão Ambiental, dos
períodos matutino e noturno.
Além dos alunos, participaram dessa ação o representante do Grupo Dispersores Evandro
Negrão, o Diretor do CEP João Pedro, Supervisora Valéria, Profa. Andressa, aluna do TCC
Micheli Costa, Profa. Rosana Candido, funcionário Geraldo e o ex aluno Mailon.

Maio de 2016
Viveiro Educacional EcoAprendiz
No dia 10 de maio, iniciou uma nova fase do Projeto Viveiro Educacional EcoAprendiz –
Educação para a Sustentabilidade.
A atual fase do projeto tem como objetivo promover a educação ambiental para até 1.000
alunos do ensino fundamental da rede publica municipal de ensino, realizando as atividades
até outubro de 2016.
Em uma atividade extraclasse os alunos visitam o Viveiro Florestal do Grupo Dispersores e lá
aprendem 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
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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 conservação das águas e dos rios.
Este projeto conta com apoio de Prefeitura Municipal de Brazópolis, da Secretaria Municipal
de Educação, do Mistério Publico de Minas Gerais e do Poder Judiciário do Estado de Minas
Gerais.
“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
Evandro Negrão, sobre a importância socioambiental deste projeto.

O Grupo Dispersores agradece a participação dos parceiros, escolas, equipe técnica, alunos,
professores, entre outros envolvidos neste importante projeto.

Grupo Dispersores realiza palestras no CEP
18 de Maio de 2016
Nos dias 10 e 18 de Maio, o Grupo Dispersores promoveu a realização de duas palestras
para os alunos dos cursos de Informática, Eletrônica e Administração do CEP – Centro de
Educação Profissional Tancredo Neves em Brazópolis - MG.
As palestras foram ministradas pelo Coordenador de Projetos do Grupo Dispersores Evandro
Negrão, com a participação de Geraldo Silva e contou com a presença de aproximadamente
200 alunos.
As palestras abordaram o tema “Preservação do Meio Ambiente” onde foi apresentado o
trabalho desenvolvido nos últimos 12 anos pelo Grupo Dispersores no município e na região,
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na luta pela preservação do meio ambiente, abordando os projetos desenvolvidos pela
instituição, como Viveiro Florestal, que tem como finalidade produzir mudas nativas da mata
atlântica, Projeto EcoAprendiz, que tem como finalidade promover a educação ambiental e o
Projeto De Olho nos Olhos, que tem como finalidade a proteção e recuperação de nascentes.

Estas palestras foram realizadas atendendo ao pedido e em complementação ao Trabalho de
Conclusão de Curso – TCC das alunas Michelle e Natielle que tem como orientadora a Profa.
Rosana Candido.

Junho de 2016
Dia Mundial do Meio Ambiente
Dia 05 de Junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, em comemoração a esta data, o Grupo
Dispersores estará distribuindo nas residências em Brazópolis um panfleto com dicas de
como podemos cuidar melhor no nosso Planeta.
Faça você também a sua parte! Siga este exemplo!

14

Grupo Dispersores participa do 5° Simpósio de Gestão Ambiental e
Biodiversidade.
Grupo Dispersores participa do 5° Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversidade - SIGABI,
com palestra ministrada por Evandro Negrão, apresentando os projetos desenvolvidos pelo
Grupo Dispersores nos últimos 12 anos, em especial o Viveiro Educacional EcoAprendiz que
promove a Educação Ambiental junto as crianças e adolescentes. A participação no evento
contribui para que as experiências da instituição sejam difundidas e reaplicadas em outras
regiões. O evento foi realizado do dia 21 a 23 de junho, na Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro, campus Três Rios-RJ.

Julho de 2016
Alunos aprendem a cuidar da natureza participando do projeto EcoAprendiz
O Projeto Viveiro Educacional EcoAprendiz, desenvolvido pelo Grupo Dispersores, vem
promovendo aulas práticas de Educação Ambiental aos alunos das escolas do município de
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Brazópolis. Com a nova fase do projeto iniciada em maio deste ano, em pouco mais de dois
meses, mais de 350 alunos já participaram das atividades desenvolvidas no Viveiro Florestal
da instituição, tendo o projeto como meta para 2016, atender até 1.000 alunos.
O projeto proporciona uma atividade extraclasse aos alunos e professores das escolas que
visitam o Viveiro Florestal do Grupo Dispersores. No local os alunos aprendem sobre a
importância da natureza e que devemos cuidar dela, aprendem como são produzidas as
mudas nativas no viveiro e a função das árvores na natureza. Assim como a importância dos
rios, das nascentes e que não se deve poluir os rios com lixo ou esgoto e nem desmatar as
florestas.
O Grupo Dispersores acredita que o futuro esta nas mãos das futuras gerações e estas tem
que aprender a viver em harmonia com a natureza e de forma sustentável.
“Viveiro Educacional
Sustentabilidade”.

EcoAprendiz

–

Educação

para

a

Vida,

Educação

para

a

Setembro de 2016
Plantio de mudas nativas no XIII Enduro a Pé de Brazópolis
No dia 18 de setembro, foi realizado no município de Brazópolis o 13° Enduro a Pé. O evento
novamente contou com o apoio da ONG Grupo Dispersores, com a tradicional etapa de
Plantio de Mudas Nativas.
Foram plantadas pelas equipes participantes 40 mudas de árvores nativas de quinze
espécies diferentes.
Esta etapa de Plantio de Mudas tem como objetivo despertar o interesse dos participantes
para o tema, buscando a conscientização ambiental de cada um.
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 2016
Grupo Dispersores realiza palestra em Gonçalves-MG

No dia 13 de outubro, o Grupo Dispersores promoveu uma palestra aos alunos do ensino
médio da Escola Estadual João Ribeiro da Silva no município de Gonçalves-MG. Graças a
uma parceria com um projeto dos alunos do CEP de Brazópolis e a direção da Escola
Estadual João Ribeiro da Silva.
A palestra foi ministrada por Evandro Negrão, que na ocasião apresentou os trabalhos
desenvolvidos pelo Grupo Dispersores nos últimos 12 anos, abordando aspectos sobre
gestão ambiental e os projetos, Viveiro Educacional EcoAprendiz que promove a Educação
Ambiental junto as crianças e adolescentes, o Viveiro Florestal o qual produz mudas nativas
para reflorestamentos e o Projeto De Olho nos Olhos que promove a proteção e recuperação
de nascentes na região.
A palestra tem como objetivo além de divulgar o trabalho desenvolvido pela instituição,
também busca despertar a atenção dos alunos para o tema ambiental, como preservação,
reflorestamento, educação ambiental, uso racional dos recursos naturais, em especial a
água. Conscientizando assim as pessoas para que vivam de forma sustentável, respeitando o
Meio Ambiente.
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Projeto De Olho nos Olhos terá nova fase

A Codemig e a ONG Grupo Dispersores assinaram, em outubro, um Termo de Cooperação
Técnica para a recuperação de 157 hectares da Mata Atlântica em 200 nascentes no Sul de
Minas. A parceria válida até dezembro de 2018 e concretizada junto ao Projeto Plantando o
Futuro, vai beneficiar até 31 municípios da região (direta ou indiretamente).
O “Projeto De Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de Nascentes” idealizado pela
ONG, prevê nesta fase o plantio de 130 mil mudas de árvores nativas na Área de Proteção
Ambiental (APA) Fernão Dias, Serra da Mantiqueira e na Região do Alto da Bacia do Rio
Sapucaí.
Para a recuperação de nascentes, serão utilizadas técnicas de restauração ambiental, como
proteção (cercamento do entorno das nascentes com moirões e arame farpado em um raio
de 50 metros) e revegetação.
Parte das mudas nativas serão produzidas pelo Viveiro Florestal do Grupo Dispersores.
Neste período o Grupo Dispersores ainda desenvolverá atividades de educação ambiental
aos alunos das escolas de Brazópolis e para produtores rurais da região.
O projeto irá recuperar nascentes inicialmente nos municípios de Brazópolis, Paraisópolis,
Delfim Moreira, Piranguçu e Piranguinho podendo ser expandido entre outras cidades que
compõem a APA Fernão Dias, a APA Serra da Mantiqueira e outros municípios do Alto da
Bacia do Rio Sapucaí.

Novembro de 2016
Grupo Dispersores e parceiros promovem plantio de mudas nativas em
nascente

18

No dia 09 de novembro, o Grupo Dispersores em parceria com o CEP de Brazópolis, alunos
e professores, promoveram uma atividade de plantio de mudas nativas em uma nascente
localizada no bairro Estação Dias em Brazópolis, o trabalho de proteção e recuperação de
nascentes é um dos objetivos do projeto desenvolvido pela instituição, denominado De Olho
nos Olhos.
Na ocasião foram plantadas 70 mudas de árvores nativas de vinte espécies diferentes.
Esta atividade contou com o apoio e a participação de 30 alunos do ensino médio integrado
do Centro de Educação Profissional – CEP de Brazópolis, onde estes alunos alem de
ajudarem no plantio, também receberam orientações sobre a importância de se restaurar
áreas degradadas através do plantio de árvores, compreendendo qual a função destas na
natureza e como elas ajudam na conservação da água e dos rios.
A atividade tem com objetivo também de despertar o interesse dos participantes para o tema
ambiental, no caso a recuperação de nascentes e o uso racional dos recursos naturais, em
especial a água. Compreendendo também um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido
pela ONG Grupo Dispersores, no município e na região.
A equipe do Grupo Dispersores agradece o apoio, a colaboração e a parceria com o CEP, a
professora Rosana Cândido Pereira e aos alunos participantes, também a Prefeitura
Municipal de Brazópolis que disponibilizou o transporte para alunos e ao proprietário do sítio
que recebeu o plantio, Tarcísio Noronha
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Projeto De Olho nos Olhos - Inicia divulgação na região
No dia 10 de novembro, o coordenador de projetos do Grupo Dispersores, Evandro Negrão,
realizou uma palestra no município de Delfim Moreira.
Na ocasião foi apresentada a nova fase do projeto De Olho nos Olhos – Proteção e
Recuperação de Nascentes, o qual também será desenvolvido neste município em parceria
com a Prefeitura Municipal. Os participantes puderam conhecer um pouco mais sobre a ONG
Grupo Dispersores, seus projetos e experiências vivenciadas nos últimos 12 anos, orientando
os participantes da UGP – Unidade Gestora de Projetos a implantarem este modelo de
projeto no município de Delfim Moreira e a iniciar um cadastro de produtores rurais
interessados em participar do projeto De Olho nos Olhos para recuperação de nascentes em
suas propriedades.

Projeto De Olho nos Olhos é divulgado no conselho do Comitê de Bacia Rio
Sapucaí
No dia 30 de novembro, o coordenador de projetos do Grupo Dispersores, Evandro Negrão,
participou da reunião ordinária do conselho do Comitê de Bacia do Rio Sapucaí, realizada no
município de Itajubá.
Na ocasião foi apresentado aos conselheiros a nova fase do projeto De Olho nos Olhos –
Proteção e Recuperação de Nascentes, o qual irá recuperar 200 nascentes na região até o
final de 2018, atendendo alguns municípios que compõem o alto da bacia do Rio Sapucaí,
tais como Brazópolis, Paraisópolis, Gonçalves, Piranguçu, Delfim Moreira, Wenceslau Braz,
Piranguinho, Itajubá, Pedralva e Santa Rita do Sapucaí. Ao todo o projeto irá atender 10
municípios da região, desenvolvendo o seu trabalho de proteção e recuperação de
nascentes, beneficiado proprietários de áreas rurais que têm interesse em preservar a sua
nascente sem nenhum custo.
A apresentação teve como objetivo divulgar o projeto na região e também formar novas
parcerias, buscando principalmente apoio no cadastro de produtores rurais interessados em
participar do projeto.
A nova fase do projeto “De Olho nos Olhos” conta com a parceria do Projeto Plantando o
Futuro, através da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CODEMIG
e do Governo do Estado de Minas Gerais.
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Dezembro de 2016
Projeto De Olho nos Olhos é divulgado no conselho da APA Fernão Dias
No dia 01 de dezembro, o coordenador de projetos do Grupo Dispersores, Evandro Negrão,
participou da reunião ordinária do conselho consultivo da Área de Proteção Ambiental – APA
Fernão Dias, realizada no município de Camanducaia.
Na ocasião foi apresentado aos conselheiros a nova fase do projeto De Olho nos Olhos –
Proteção e Recuperação de Nascentes, o qual irá recuperar 200 nascentes na região até o
final de 2018, atendendo inicialmente 3 municípios que compõem a APA Fernão Dias, sendo
eles Brazópolis, Paraisópolis e Gonçalves, entre outros municípios da região como
Piranguçu, Delfim Moreira, Wenceslau Braz, Piranguinho, Itajubá, Pedralva e Santa Rita do
Sapucaí. Ao todo o projeto irá atender 10 municípios da região, desenvolvendo o seu trabalho
de proteção e recuperação de nascentes, beneficiado proprietários de áreas rurais que têm
interesse em preservar a sua nascente sem nenhum custo.
A apresentação teve como objetivo divulgar o projeto na região e também formar novas
parcerias, buscando principalmente apoio no cadastro de produtores rurais interessados em
participar do projeto.
A nova fase do projeto “De Olho nos Olhos” conta com a parceria do Projeto Plantando o
Futuro, através da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CODEMIG
e do Governo do Estado de Minas Gerais.
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Projeto De Olho nos Olhos inicia nova fase.
O Projeto De Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de Nascentes prevê nesta nova fase
o plantio de 130 mil mudas de árvores nativas, recuperando 157 hectares da Mata Atlântica,
através da restauração de 200 nascentes. O projeto atuará inicialmente em 10 municípios
estando estes localizados em Unidades de Conservação, como a Área de Proteção
Ambiental - APA Fernão Dias, APA Serra da Mantiqueira, entre outros municípios localizados
na região do Alto da Bacia do Rio Sapucaí.

O projeto ainda prevê a produção de parte das mudas através do viveiro florestal da
instituição e a promoção da educação ambiental junto a alunos e comunidades envolvidas,
com execução até dezembro de 2018.
Para a implementação deste projeto o Grupo Dispersores conta com a parceria do Projeto
Plantando o Futuro, através da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
– CODEMIG e do Governo do Estado de Minas Gerais.
A recuperação de uma nascente degradada consiste em recuperar a mata nativa no entorno
do olho d'água, onde a área de preservação permanente (APP) da nascente é cercada (com
mourões e arame farpado em um raio de 50 metros) e são introduzidas mudas de árvores
nativas incentivando a regeneração natural na área desmatada. Uma nascente protegida e
reflorestada garante a conservação da água na propriedade e consequentemente abastece
nossos rios e nossa bacia, levando água para o abastecimento humano nos centros urbanos.
O projeto ira beneficiar proprietários rurais interessados em participar do projeto, que quando
selecionados, receberão gratuitamente toda assistência técnica necessária, além de insumos
como mourões e arame farpado para cercar a área da nascente, assim como mudas de
árvores nativas para iniciar o processo de revegetação da área desmatada.
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