RELATÓRIO DE ATIVIDADES
ANO 2017
2017
O Grupo Dispersores é uma organização não governamental sem fins lucrativos fundada no
município de Brazópolis/MG no ano de 2004. Inscrita no cadastro estadual e nacional de
entidades ambientalistas (CEEA e CNEA), também é reconhecida como de Utilidade Publica
Municipal (Lei nº 712/2006) e Utilidade Publica Estadual (Lei nº 22.739/2017).
O foco da entidade está voltado à instalação gradativa de um programa intitulado “Veias
D`água” que busca preservar e recuperar áreas degradadas dentro da Bacia Hidrográfica do
Rio Sapucaí, através de reflorestamentos, produção de mudas nativas e da educação
ambiental, conscientizando e mobilizando a população pela preservação ambiental e pelo uso
correto e racional dos recursos naturais, fundamental para se viver em um ambiente de forma
sustentável, proporcionando assim qualidade de vida à população.
Com atuação no sul de Minas Gerais, através de seus projetos, o Grupo Dispersores
promove diretamente a restauração da Mata Atlântica na região.
Atualmente a instituição desenvolve três linhas de ações, buscando atingir seus objetivos,
são elas: Atividades de restauração de áreas degradadas em nascentes; Produção de mudas
nativas para reflorestamento; e Educação Ambiental voltada aos alunos das escolas na
região.
O trabalho do Grupo Dispersores conta com o apoio de diversos setores como prefeituras
municipais, governo estadual e federal, escolas da região, universidades, empresas,
EMATER, IEF e ONG´s ambientalistas da região.
O Grupo Dispersores representando a sociedade civil organizada é membro dos Conselhos
Consultivos da APA Fernão Dias, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí e do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande, atuando diretamente nestes conselhos,
ajudando a promover a conservação e preservação das florestas e dos recursos hídricos.
Temas como gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, proteção e recuperação de
nascentes, educação ambiental, produção de mudas de árvores nativas, criação de Unidades
de Conservação – UC´s, dentre outros, tem sido trabalhado pela instituição em seus projetos
e serviços, trazendo benefícios à população e ao meio ambiente.
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, atuando em
12 municípios da 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, da Prefeitura Municipal e de Empresas Colaboradoras.
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Relatório de Atividades
A seguir estão descritas algumas atividades realizadas pela ONG Grupo Dispersores ao
longo do ano de 2017. 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 2017
Grupo Dispersores - Projeto De Olho Nos olhos- Proteção e Recuperação
de Nascentes.
A nova fase do Projeto De Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de Nascentes teve
inicio em novembro de 2016 com previsão de encerramento em dezembro de 2018. Neste
período o projeto está atuando em 10 municípios da região do médio e alto Sapucaí
realizando o plantio de 130 mil mudas de árvores nativas, recuperando 157 hectares da Mata
Atlântica, através da restauração de 200 nascentes.
Proprietários de áreas rurais que manifestaram interesse em proteger e recuperar suas
nascentes na propriedade já está recebendo as visitas técnicas da equipe do projeto.
Quando a propriedade atende alguns pré requisitos que o projeto possui, a mesma é
selecionada e recebe gratuitamente os insumos necessários para a recuperação da
nascente, como mourões, arame farpado, mudas de árvores nativas e toda a assistência
técnica.
A recuperação de uma nascente degradada consiste em recuperar a mata nativa que deveria
existir no entorno do olho d’água (nascente). esta área correspondente a sua área de
preservação permanente (APP) é cercada 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
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FEVEREIRO DE 2017
Projeto de Olho Nos Olhos promove a Proteção e Recuperação das
Nascentes e Plantio de Mudas Nativas
Cumprindo com seu cronograma o Projeto De Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de
Nascentes, esta finalizando os trabalhos de revitalização nas 10 (dez) primeiras nascentes
beneficiadas pelo projeto, através do isolamento destas áreas com cercas de arame farpado
e do plantio de 6.500 mudas nativas, incentivando a regeneração natural das áreas
desmatadas.
O projeto está atuando em 10 municípios da região do médio e alto Sapucaí, alguns deles
inseridos em Unidades de Conservação.
Até dezembro de 2018 o projeto irá realizar o plantio de 130 mil mudas de árvores nativas,
recuperando 157 hectares da Mata Atlântica, através da restauração de 200 nascentes.
A recuperação de uma nascente degradada consiste em recuperar a mata nativa que deveria
existir no entorno do olho d’água (nascente), esta área é cercada e são introduzidas mudas
de árvores nativas incentivando a regeneração natural. Uma nascente protegida e
reflorestada garante a conservação da água na propriedade.
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MARÇO DE 2017
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 buscando o cuidado e a conservação
deste importante recurso natural.
Celebrando este dia o Grupo Dispersores promoveu no período da manhã, uma palestra para
os alunos do ensino médio do Centro de Educação Profissional – CEP, com a participação de
120 alunos, abordando o tema “Conservação da Água” relacionando aos projetos da
instituição.
No período da tarde o viveiro florestal do Grupo Dispersores, através do projeto de Educação
Ambiental denominado Viveiro Educacional EcoAprendiz, recebeu 60 alunos do 5° ano do
ensino fundamental da rede publica municipal, os qual através dos monitores do Grupo
Dispersores, puderam aprender com atividades práticas e lúdicas como são produzidas as
mudas nativas no viveiro florestal, a função das árvores na natureza e o papel delas na
conservação da água. Assim como a importância de se plantar uma árvore e a recuperação
das nascentes.
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Projeto De Olho Nos Olhos é exibido na EPTV SUL DE MINAS
Em comemoração ao dia mundial da água, o Projeto De Olho nos Olhos – Proteção e
Recuperação de Nascentes foi exibido na EPTV Sul de Minas.
O Projeto foi criado pela ONG Grupo Dispersores em 2007, e já vem apresentando grandes
resultados em beneficio ao meio ambiente, principalmente na conservação dos recursos
hídricos. Até dezembro de 2018 o projeto irá plantar mais 130 mil mudas de árvores nativas,
recuperando 157 hectares da Mata Atlântica, através da restauração de 200 nascentes na
região.
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ABRIL DE 2017
Projeto De Olho Nos Olhos- Beneficiando a Bacia do Rio Sapucaí
Já estamos finalizando o mês de abril e o Grupo Dispersores continua avançando com as
atividades do projeto De Olho nos Olhos. Felizmente estamos presenciando uma adesão
muito boa dos proprietários de imóveis rurais dos municípios participantes. Muitos
proprietários tem concordado em isolar áreas até mais extensas ao mínimo demandado pelo
projeto o que demonstra que está havendo uma compreensão adequada em relação ao
trabalho de recomposição que está sendo desenvolvido e seu comprometimento para que
seja alcançada a efetividade desejada.
Até setembro de 2017 estaremos realizando o cadastro, visitas técnicas e isolamento das 100
primeiras nascentes que serão beneficiadas pelo projeto neste ano. Até o momento são 48
nascentes sendo trabalhadas em diversos estágios deste processo. Já estamos com áreas
implantadas nos municípios de Gonçalves, Paraisópolis, Brazópolis, Piranguinho, Pedralva,
Santa Rita do Sapucaí, Itajubá, Piranguçu, Delfim Moreira e Wenceslau Braz, só aguardando
a chegada da estação chuvosa quando serão plantadas aproximadamente 60.000 mudas
nativas.
É importante lembrar também que enquanto isso as mudas estão sendo produzidas no
viveiro do Grupo Dispersores. As coletas de sementes são realizadas permanentemente e
hoje estamos trabalhando com cerca de 50 espécies arbóreas. Confira abaixo algumas
imagens das propriedades participantes do projeto De Olho nos Olhos e do trabalho que está
sendo nelas desenvolvido.
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MAIO DE 2017
Grupo Dispersores marca presença no 9° Festival de Captação de
Recursos da ABCR
Neste mês de Maio, o diretor do Grupo Dispersores Evandro Negrão participou do 9° Festival
de Captação de Recursos promovido pela ABCR – Associação Brasileira de Captadores de
Recursos, o evento foi realizado em São Paulo de 17 a 19 de maio.
Varias palestras foram apresentadas por profissionais qualificados de todo o Brasil, sobre
temas relacionados à captação de recursos para a sustentabilidade das instituições e seus
projetos.
Na ocasião o Grupo Dispersores pode estreitar relações com diversas ONG´s do Brasil e
empresas especializadas em captação de recursos para instituições que defendem causas
sociais e ambientais.
Este é o Grupo Dispersores, buscando melhorias e qualificação para promover ainda mais
benéficos ao meio ambiente e a população.
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Equipe do Grupo Dispersores Visita Associação Ambientalista Copaíba
No dia 16 de Maio, parte da equipe do Grupo Dispersores esteve visitando a Associação
Ambientalista Copaíba no município de Socorro-SP, instituição parceira do Grupo
Dispersores.
A visita teve como objetivo, a transferência de conhecimentos técnicos sobre produção de
mudas nativas, desta forma nossa equipe pode se qualificar ainda mais para melhoria no
processo de produção de mudas nativas do Viveiro Florestal do Grupo Dispersores.
O Grupo Dispersores agradece a COPAÍBA pelo apoio e a atenção dada a nossa equipe,
juntos pela preservação da Mata Atlântica.

JUNHO DE 2017
Viveiro Educacional EcoAprendiz
O Viveiro Educacional EcoAprendiz, é um projeto desenvolvido pela ONG Grupo Dispersores
desde 2011.
O projeto tem como objetivo promover a educação para a sustentabilidade, conscientizando e
sensibilizando estudantes (crianças e jovens) do ensino fundamental e médio das escolas do
município e da região.
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dias 21 e 23 de junho, alunos das escolas municipais Dona Maria Carneiro Braz e Joaquim
Raimundo Braga, participaram das atividades desenvolvidas pelo projeto, contando com a
participação nestes dois dias de aproximadamente 80 alunos.
Em atividade extraclasse, os alunos visitam o Viveiro Florestal do Grupo Dispersores, onde lá
aprendem na prática como são produzidas as mudas nativas no viveiro, conhecendo todo o
processo desde a coleta de sementes na natureza até o plantio das mudas na natureza. Os
alunos também aprendem através de experiências práticas e de maneira lúdica, qual a
função das árvores na natureza e como elas ajudam na conservação da água e dos rios,
assim como a importância de se preservar o meio ambiente.
“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 de Projetos
Evandro Negrão, sobre a importância socioambiental deste projeto.
O Grupo Dispersores agradece a participação das escolas, equipe técnica, alunos,
professores e voluntários envolvidos neste importante projeto.

11° Semana Do Meio Ambiente Viveiro
Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho) o Grupo Dispersores
promoveu a 11° edição da “Semana do Meio Ambiente”, a qual pode contar com o apoio das
Escolas Municipais Nossa Senhora da Aparecida e Dona Maria Carneiro Braz e da Escola
Estadual Alfredo Albano de Oliveira, ainda com a parceria da Prefeitura Municipal de
Brazópolis a qual cedeu o transporte para que os alunos participassem das atividades.
De 5 a 9 de junho, o Grupo Dispersores promoveu atividades de educação ambiental
envolvendo a participação de aproximadamente 70 alunos das escolas através do projeto
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“Viveiro Educacional EcoAprendiz”, onde os alunos aprendem na prática como são
produzidas as mudas nativas no viveiro, conhecendo todo o processo desde a coleta de
sementes na natureza até o plantio das mudas na natureza. Os alunos também aprendem
através de experiências práticas e de maneira lúdica, qual a função das árvores na natureza
e como elas ajudam na conservação da água e dos rios, assim como a importância de se
preservar o meio ambiente.

Grupo Dispersores realiza Coleta de Sementes em Brazópolis-MG
Durante a semana do meio ambiente também foi realizado pela equipe do Grupo Dispersores
a coleta de sementes para produção de mudas nativas do Viveiro Florestal, o qual tem
capacidade de produzir até 50 mil mudas/ano, as quais são utilizadas no reflorestamento de
áreas degradadas e recuperação de nascentes.
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Palestra Grupo Dispersores- SEMEAR- UNIFEI
A semana contou também com a apresentação de uma palestra realizada na UNIFEI em
Itajubá, sendo umas das atrações do SEMEAR – Seminário de Meio Ambiente e Energias
Renováveis, ministrada pelos diretores Evandro Negrão e Piero Renó, a palestra teve como
foco a apresentação do trabalho desenvolvido pelo Grupo Dispersores, seus projetos em
especial o projeto ”De Olho nos Olhos” que promove a recuperação de nascentes atuando
em 10 municípios da região.
O Grupo Dispersores agradece seus parceiros e colaboradores pelo sucesso das atividades
e também a todos os alunos, professores e voluntários que participaram da 11° Semana do
Meio Ambiente.

JULHO DE 2017
Grupo Dispersores Comemora 13 anos
No dia 31 de Julho de 2004 foi constituída a ONG Grupo Dispersores, que deste então vem
promovendo ações para a preservação do Meio Ambiente no município de Brazópolis e na
região.
Na ultima sexta feira (28), o Grupo Dispersores montou um stand na Praça da Matriz em
Brazópolis, como mudas de árvores produzidas no viveiro florestal, onde distribuiu panfletos
sobre seus projetos e cadastrou proprietários interessados em recuperar nascentes.
Nestes 13 anos de história, podemos destacar alguns benefícios para o meio ambiente:
– Mais de 50 nascentes foram protegidas e recuperadas, entre outras em estado de
recuperação, melhorando a qualidade da água e dois rios;
– Plantio de mais de 32.000 mudas de árvores nativas em nascentes, reconstituindo a
cobertura vegetal da Mata Atlântica na região;
– Mais de 390.000m² (equivalente a 65 campos de futebol) de áreas de preservação
permanente de nascentes protegidas e em fase de regeneração avançada;
– Mais de 6.000 pessoas já participaram de atividades de Educação Ambiental e mobilização
social promovida pela ONG Grupo Dispersores.
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E ainda vem mais por ai, até Dezembro de 2018 os benefícios serão ainda maiores:
– Serão mais de 240 nascentes recuperadas na região do sul de Minas Gerais;
– Teremos plantado mais de 160.000 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica;
– Serão mais de 1.891.000m², aproximadamente 190 hectares, (equivalente a 315 campos
de futebol) de áreas de preservação permanente de nascentes protegidas e em fase de
regeneração.
Este é o Grupo Dispersores, Preservando o Meio Ambiente!

Grupo Dispersores Participa da Feira Livre de Brazópolis
No sábado (17), a ONG Grupo Dispersores fez sua primeira participação da feira livre de
Brazópolis, ao lado do Mercado Municipal. Durante toda manhã foram realizadas vendas de
mudas nativas, frutíferas e ornamentais produzidas em sua maioria pelo viveiro florestal do
Grupo Dispersores. A participação na feira tem como principal proposta realizar vendas de
mudas nativas da Mata Atlântica, incentivando seu plantio e levantando recursos financeiros
para a aplicação em atividades da instituição. Na ocasião também foi realizada a distribuição
de material informativo voltado para proprietários rurais interessados em participar do Projeto
”De Olho Nos Olhos – Proteção e Recuperação de Nascentes”.
Comunicamos a todos que durante o mês de julho a equipe do Grupo Dispersores estará
presente todos os sábados a partir das 07:30 hs na feira de Brazópolis, ao lado do Mercado
Municipal. Além de mudas nativas de diversas espécies e tamanhos, teremos frutíferas como
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laranjeira, limão, abacate e manga, e ornamentais como o manacá da serra, chapéu de praia,
dentre outras. Uma maior variedade de plantas pode ser encontrada no viveiro da instituição.

Projeto De Olho Nos Olhos- Proteção e Recuperação de Nascentes
O Projeto de Olho nos Olhos entra no mês de julho aumentando a quantidade de nascentes
protegidas em sua região de atuação. No momento estão sendo trabalhadas em torno de 70
nascentes. O esforço maior neste estágio do projeto é mobilizar mais interessados em aderir
à iniciativa e cercar as áreas de influência das nascentes. Nesta época do ano em que as
chuvas são escassas em nossa região as atividades desenvolvidas se concentram em
estabelecer as cercas de proteção das nascentes, combate a formigas cortadeiras, coleta de
sementes
e
produção
de
mudas
nativas.
Com o isolamento das áreas temos resultados imediatos ligados a interrupção de processos
erosivos e de contaminação provocados pelo acesso de rebanhos às nascentes. Na maioria
das propriedades onde são desenvolvidas atividades de pecuária extensiva, o gado tem
acesso direto aos cursos d’água. Durante os meses de estiagem, em que a pastagem tornase mais escassa, o gado freqüenta ainda mais estas áreas permanentemente úmidas para
aproveitar como pasto qualquer vegetação mais palatável que encontre. Além de impedir a
regeneração natural da vegetação característica das nascentes o acesso do gado prejudica
seu potencial de produção de água devido a compactação do solo promovida pelo pisoteio.
Contaminação, supressão da vegetação nativa e pisoteio são fatores negativos diretamente
ligados ao acesso do gado ao corpo d’água.
As áreas já isoladas pelo projeto de novembro de 2016 até o momento somam
aproximadamente 50 hectares, o projeto prevê a recuperação de 157 hectares de Mata
Atlântica até o final de 2018, recuperando a vegetação nativa de até 200 nascentes
beneficiadas pelo projeto, com atuação em 10 municípios da região que compõem a Bacia
Hidrográfica do Rio Sapucaí.
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Lei municipal de estímulo à RPPNs
No dia 27 de junho o Grupo Dispersores se reuniu com o prefeito do município de Brazópolis,
Sr. Carlos Alberto Morais para apresentar uma iniciativa que em breve se transformará em
projeto de lei a ser submetido a aprovação pela câmara municipal de vereadores. A iniciativa
consiste na criação um mecanismo de repasse dos recursos do ICMS ecológico recebidos
pelo município, para proprietários de RPPNs (Reservas Particulares do Patrimônio Natural)
aqui existentes. A parcela do ICMS ecológico a ser repassado a estes proprietários seria
somente aquela gerada pela criação de sua RPPN. O recurso servirá como subsídio à
manutenção da própria reserva ou das atividades nela desenvolvidas. No dia 01 de junho de
2017 o Grupo Dispersores apresentou a idéia do projeto de lei ao vereador Serginho
Pelegrino o qual se encarregou de sua divulgação na câmara e de marcar a reunião acima
mencionada. O projeto de lei foi bem recebido tanto na câmara quanto na prefeitura, e logo
que for elaborado e os mecanismos de repasse do recurso forem bem definidos, serão
submetidos a tramitação. Esperamos com essa iniciativa divulgar e estimular a criação de
novas RPPNs em Brazópolis, protegendo assim os importantes remanescentes florestais
existentes no município e toda a biodiversidade a eles associada.
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AGOSTO DE 2017
Plantio de mudas nativas no 1° Enduro a Pé do CEP de Brazópolis
No dia 12 de agosto, foi realizado em Brazópolis o 1° Enduro a Pé do CEP – Centro de
Educação Profissional Tancredo Neves.
O evento contou com o apoio da ONG Grupo Dispersores, que organizou e coordenou a
etapa
de
Plantio
de
Mudas
Nativas.
No decorrer do percurso foram plantadas pelas equipes participantes, 30 mudas de árvores
nativas, em uma área de preservação permanente de nascente, localizada no bairro CanCan.
Esta etapa de Plantio de Mudas tem como objetivo despertar o interesse dos participantes
para o tema ambiental, buscando sensibilizar os estudantes quanto a importância de
preservar e recuperar uma nascente, visando a conservação dos recursos hídricos.
A diretoria do Grupo Dispersores parabeniza a todos participantes do 1° Enduro a Pé do CEP
e também aos organizadores deste evento que proporcionou um dia especial aos
participantes através de um esporte saudável, em contato com a natureza e respeitando o
meio ambiente.
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Grupo Dispersores participa da formulação do Plano Integrado de
Recursos Hídricos do Rio Grande
Na última quarta-feira, 09, aconteceu no Teatro do Paço, na Prefeitura Municipal de Cambuí,
o Seminário Regional sobre o Plano Integrado de Recursos Hídricos do Rio Grande, seguido
pela reunião plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí.
Durante o seminário técnicos da Agência Nacional de Águas – ANA, discorreram para um
público de aproximadamente 80 pessoas, entre representantes de órgãos ambientais
municipais e estaduais, organizações da sociedade civil e usuários, sobre a situação dos
recursos hídricos na região hidrográfica do Rio Grande, que compreende bacias hidrográficas
dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, entre elas a bacia do Rio Sapucaí, área de
atuação do Grupo Dispersores.
Após as palestras os participantes puderam dar suas contribuições, em oficinas
participativas, especificando as ações prioritárias que serão sintetizadas num documento
final, que constituirá o “Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Grande”, que
definirá diretrizes em relação à gestão das águas nas bacias hidrográficas da região do Rio
Grande.

Tecnologia social do Grupo Dispersores – Brazópolis /MG é certificada
pela Fundação BB
Um total de 173 iniciativas ganharam o reconhecimento e irão compor o Banco de
Tecnologias Sociais da Fundação Banco do Brasil
Saiu o resultado da primeira fase de classificação para o Prêmio de Tecnologia Social da
Fundação Banco do Brasil. A tecnologia social PROJETO DE OLHO NOS OLHOS –
PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES da ONG Grupo Dispersores é uma das
173 consideradas aptas a receber a certificação no ano de 2017, de um total de 735
iniciativas inscritas. Esta é a nona edição da premiação, que tem o objetivo de levantar
projetos sustentáveis que possam ser reaplicados em diversas comunidades.
A triagem foi realizada por uma comissão composta pela equipe técnica da Fundação BB,
que obedeceu aos critérios do regulamento para chegar às propostas selecionadas. Dentre
os requisitos solicitados estavam: o tempo de atividade, as evidências de transformação
social, a sistematização da tecnologia, a ponto de tornar possível sua reaplicação em outras
19

comunidades, e o respeito aos valores de protagonismo social, respeito cultural, cuidado
ambiental e solidariedade econômica.
As propostas inscritas foram classificadas em seis categorias nacionais, das quais foram
validadas 15 tecnologias na categoria Agroecologia, 27 em Água e/ou Meio Ambiente, 11 em
Cidades Sustentáveis e/ou Inovação Digital, 40 em Economia Solidária, 52 em Educação e
16 em Saúde e Bem Estar. Na categoria internacional foram classificadas 12 propostas.
Com a certificação, as tecnologias passam a compor o Banco de Tecnologia Social (BTS) da
Fundação BB, que agora conta com 995 iniciativas aptas para reaplicação. O BTS é uma
base de dados online, que reúne metodologias reconhecidas por promoverem a resolução de
problemas comuns às diversas comunidades brasileiras. Neste banco, todas as tecnologias
sociais podem ser consultadas.
Esta edição tem a cooperação da Unesco no Brasil e o apoio do Banco de Desenvolvimento
da América Latina (CAF), do Banco Mundial, da Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura (FAO) e do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud).

SETEMBRO DE 2017
Plantio de Árvore na Escola Estadual Alfredo Albano de Oliveira
No dia 25 de setembro ainda em comemoração ao Dia da Árvore (21/09), membros da
equipe do Grupo Dispersores, estiveram no Distrito de Luminosa – Brazópolis/MG na Escola
Estadual Alfredo Albano de Oliveira, onde desenvolveram uma nova atividade educacional
junto aos alunos da 7° série.
Na ocasião foi plantada uma árvore no pátio da escola com a ajuda dos alunos, onde a
equipe também pode apresentar aos alunos, um pouco mais sobre o Projeto “De Olho nos
Olhos” que promove gratuitamente a proteção e recuperação de nascentes, divulgando o
projeto na escola.
O Grupo Dispersores ainda recebeu uma doação de aproximadamente 900 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 desenvolvida na escola com a participação dos alunos, com a
finalidade de reaproveitar este tipo de material reciclável e colaborando com as ações de
produção de mudas da ONG Grupos Dispersores.
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Dia da Árvore
Em comemoração ao Dia da Árvore alunos da Escola Estadual Dino Ambrosio Pereira do
Bairro Bom Sucesso em Brazópolis, visitaram Viveiro Florestal do Grupo Dispersores.
Na ocasião 24 alunos do ensino fundamental participaram das atividades do projeto Viveiro
Educacional EcoAprendiz.
O projeto tem como objetivo promover a educação para a sustentabilidade, conscientizando e
sensibilizando estudantes (crianças e jovens) do ensino fundamental e médio das escolas do
município e da região.
Em atividade extraclasse, os alunos visitam o Viveiro Florestal do Grupo Dispersores, onde lá
aprendem na prática como são produzidas as mudas de árvores nativas no viveiro,
conhecendo todo o processo desde a coleta de sementes na natureza, germinação, até o
plantio das mudas na natureza.
Os alunos também aprendem através de experiências práticas e de maneira lúdica, qual a
função das árvores na natureza e como elas ajudam na conservação da água e dos rios,
assim como a importância de se preservar o meio ambiente.
O Grupo Dispersores agradece a participação da escola participante, equipe técnica, alunos,
professores e voluntários envolvidos neste importante projeto.
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Plantio de Mudas Nativas no XIV Enduro a Pé de Brazópolis
No dia 17 de setembro, foi realizado no município de Brazópolis o 14° 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 aproximadamente 50 mudas de árvores nativas.
Esta etapa de Plantio de Mudas tem como objetivo despertar o interesse dos participantes
para o tema, buscando a conscientização ambiental de cada um, além de divulgar ações e
projetos do Grupo Dispersores.
A diretoria do Grupo Dispersores parabeniza a todos participantes do Enduro a Pé, equipes e
voluntários do Grupo Dispersores que participaram do plantio e também os organizadores
deste evento que proporciona um esporte saudável, em contato com a natureza e
respeitando o meio ambiente.
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Projeto De Olho nos Olhos é divulgado em evento
No dia 10 de setembro o Grupo Dispersores participou do 5° Passeio Ciclístico de Brazópolis,
com um stand que foi montado no estádio municipal.
Na ocasião a equipe do Grupo Dispersores distribuiu entre os participantes do evento, um
material informativo sobre o projeto De Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de
Nascentes, atendendo ao publico que visitou o stand, divulgando assim o projeto entre os
participantes e cadastrando interessados em recuperar nascentes em suas propriedades.
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OUTUBRO DE 2017
Grupo Dispersores participa do 8° Seminário Mineiro de Reservas
Particulares do Patrimônio Natural – RPPNs
Nos dias 19 e 20 de outubro, o coordenador de projeto da ONG Grupo Dispersores, Evandro
Negrão, esteve presente no 8° Seminário Mineiro de Reservas Particulares do Patrimônio
Natural – RPPNs, promovido pela ARPEMG – Associação de RPPNs e Reservas Privadas de
Minas Gerais e realizado no Auditório da Câmara de Vereadores do município de Caxambu –
MG.
Na ocasião foram apresentadas diversas palestras sobre incentivo a criação de RPPNs no
estado de Minas Gerais, sobre uso sustentável, mecanismos de apoio e incentivo financeiro
na gestão das RPPNs, entre outros temas e debates.
O Grupo Dispersores pode apresentar aos participantes, a experiência que esta sendo
implantada no município de Brazópolis através de uma lei municipal (ainda em processo de
votação) a qual prevê o repasse de recursos financeiros aos proprietários de RPPN, recurso
este oriundo do ICMS Ecológico recebido pelo município em função das RPPNs municipais.
Este seminário foi de grande aprendizagem para o Grupo Dispersores o qual estará nos
próximos anos trabalhando e incentivando a criação de novas RPPNs no município de
Brazópolis e em outras cidades da região.

Projeto De Olho Nos olhos – Proteção e Recuperação de Nascentes.
A ONG Grupo Dispersores, iniciou, em novembro de 2016 a recuperação de 200 nascentes e
a restauração de 157 hectares de Mata Atlântica no Sul de Minas.
Os municípios que estão sendo atendidos e beneficiados pelo projeto são; Santa Rita do
Sapucaí, Pedralva, Piranguinho, Itajubá, Delfim Moreira, Brazópolis, Piranguçu, Paraisópolis,
Gonçalves, Wenceslau Braz e São José do Alegre, estando estes localizados em unidades
de conservação, como Área de Proteção Ambiental-APA Fernão Dias, APA Serra da
Mantiqueira, entre outros municípios localizados na região do Alto da Bacia do Rio Sapucaí.
Seguindo o cronograma do Projeto “De Olho Nos Olhos” Proteção e Recuperação de
Nascentes, o plano de trabalho prevê a recuperação e proteção de mais 95 nascentes até
dezembro de 2017 e mais 95 nascentes até o fim de 2018.
O Projeto que tem como objetivo a proteção e recuperação de nascentes garantindo toda
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assistência técnica e insumos necessários, disponibilizando mourões, arame farpado e
mudas de arvores nativas para assim iniciar o processo de restauração na área desmatada.
Faz-se necessário que o proprietário esteja disposto a se responsabilizar pelo cuidado e
manutenção da área após implantação do projeto em sua propriedade.

NOVEMBRO DE 2017
Conscientização Ambiental – Grupo Dispersores realiza palestra em
escola de Piranguinho-MG
No dia 14 de Novembro, o Grupo Dispersores realizou uma palestra na Escola Estadual
Sebastião Pereira Machado no município de Piranguinho-MG.
Contando com a participação de aproximadamente 120 alunos, a palestra teve como objetivo
despertar a conscientização ambiental entre os alunos, abordando temas como coleta
seletiva, reciclagem, a preservação do meio ambiente através do reflorestamento em
nascentes, a função das árvores na natureza e como elas ajudam na conservação da água e
dos rios, abordando também os projetos desenvolvidos pelo Grupo Dispersores nos últimos
13 anos, entre eles o Projeto De Olho nos Olhos, que também é desenvolvido no município
de Piranguinho e em outros 10 municípios da região.
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Este é o Grupo Dispersores, preservando o Meio Ambiente e conscientizado as futuras
gerações, para que vivam de forma sustentável, respeitando o meio ambiente.

Projeto De Olho nos Olhos inicia atividades de plantio de mudas.
Seguindo o cronograma de execução do projeto De Olho nos Olhos – Proteção e
Recuperação de Nascentes, com a chegada das primeiras chuvas da estação úmida de 2017
iniciamos nossas atividades de plantio de mudas. Até o fim de fevereiro de 2018
aproximadamente 68.000 mudas nativas serão plantadas no entorno das nascentes
protegidas pelo projeto ao longo de 2017.
O projeto De Olho nos Olhos tem como meta dar início ao processo de restauração de 157
hectares de Mata Atlântica em áreas de nascentes. Até dezembro de 2018 serão plantadas
130.000 mudas de árvores nativas da Serra da Mantiqueira. A cooperação entre Grupo
Dispersores (executor) Projeto Plantando o Futuro – CODEMIG (financiador) e proprietários
de terras (beneficiados), trará benefícios imensuráveis para nossa região através da
conservação de seus recursos naturais e biodiversidade, sem contar com a importante
contribuição para a consolidação de uma consciência ambiental mais ampla nas localidades
beneficiadas pelo projeto.
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Aprovação do Projeto de Lei de Incentivo á RPPNS em Brazópolis
Em seção ordinária da câmara de vereadores de Brazópolis realizada no dia 08 de novembro
foi aprovado o projeto de lei de incentivo à criação de RPPNs no município. O projeto
46/2017, surgido por iniciativa do Grupo Dispersores, foi construído em uma cooperação
entre a ONG e os poderes legislativo e executivo municipais que perceberam na proposta a
possibilidade de bons resultados ambientais para o município e região. Após discutido
internamente entre os integrantes do Grupo Dispersores, o assunto foi levado em 01 de junho
para reunião na câmara de vereadores (tendo como representante o vereador Sérgio
Pelegrino) e a partir daí evoluiu até tomar seu formato final como projeto de lei do executivo.
Participaram das discussões diversos profissionais dos setores ambiental, administrativo,
financeiro e jurídico das três instituições, proporcionando uma formatação concisa do projeto
de lei.
O PL 46/2017 (que agora só depende de sanção pelo prefeito municipal e da publicação do
decreto que o regulamenta) cria um mecanismo de incentivo financeiro à criação de RPPNs
no município de Brazópolis. Pessoas que tenham áreas de florestas nativas em sua
propriedade, e não pretendam utilizá-las para atividades produtivas, tem a possibilidade de
criar uma RPPN e passar a receber este incentivo. Desta forma, as áreas florestais passam a
gerar alguma receita para os proprietários, incentivando sua conservação.
Brazópolis sai na frente criando um sistema simples que tende a gerar resultados ambientais
a médio-longo prazos muito positivos. Modelos de mecanismos de incentivo como este ainda
são escassos no Brasil o que faz de nossa iniciativa mais uma referência para outros que se
interessarão pela idéia.
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Consideramos a aprovação do projeto de lei um importante passo para o município
principalmente no que diz respeito à conservação de seus remanescentes florestais os quais
abrigam muitas espécies em risco iminente de extinção. Os aspectos econômicos envolvidos
são fundamentais, porém os ganhos ambientais são os mais relevantes.
O Grupo Dispersores passa agora para um segundo momento em que os esforços se
concentram na divulgação do projeto no município de forma a encontrar pessoas que se
interessem pela criação de RPPNs ,e na difusão desta experiência pela região de forma a
multiplicar seus resultados.

Grupo Dispersores é Finalista do Prêmio ANA 2017
O Grupo Dispersores, através do projeto “De Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de
Nascentes” foi selecionado como finalista do Prêmio ANA 2017.
Promovido pela Agência Nacional de Águas (ANA) e com patrocínio da Caixa Econômica
Federal, a premiação é de abrangência nacional, conhecida também como o “Oscar da
Água”.
O projeto do Grupo Dispersores já esta entre os 3 melhores do BRASIL reconhecidos pelo
Prêmio ANA 2017.
A Comissão Julgadora da premiação selecionou os melhores trabalhos de que contribuem
para a gestão e o uso sustentável dos recursos hídricos no Brasil, buscando reconhecer o
mérito das iniciativas, divididas entre categorias como empresas, ensino, governo, imprensa,
organizações civis e inovação tecnológica.
Todas as regiões do Brasil participaram do processo de seleção dos melhores projetos. Esta
é a edição mais concorrida do Prêmio ANA, pois recebeu 608 inscrições de projetos de todo
o Brasil.
A cerimônia de entrega da premiação será no dia 06 de dezembro, em Brasília.
Os ganhadores de cada categoria receberão o Troféu Prêmio ANA e participarão do 8º Fórum
Mundial da Água a ser realizado em 2018.
O projeto De Olhos nos Olhos conta com a parceria do Programa Plantando 0 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 2017
Cerimônia de Premiação - PRÊMIO ANA 2017
O Grupo Dispersores, através do projeto “De Olho nos Olhos – Proteção e Recuperação de
Nascentes” foi finalista do Prêmio ANA 2017, promovido pela Agência Nacional de Águas –
ANA e reconhecido nacionalmente.
O Grupo Dispersores chegou à final do Prêmio após uma rigorosa seleção de mais de 600
projetos de todo o Brasil, sendo indicado como um dos três finalistas na categoria
Organizações Civis.
No dia 05/12 todos os projetos finalistas apresentaram seus trabalhos, com o objetivo de
trocar experiências entre eles. No dia 06/12 em uma cerimônia realizada no Teatro da Caixa
Cultural em Brasília, a Agência Nacional de Águas (ANA) anunciou os trabalhos vencedores
do Prêmio ANA 2017, onde o Grupo Dispersores recebeu um certificado de reconhecimento e
o troféu de finalista.
Infelizmente não foi desta vez que fomos os vencedores do prêmio, mas reconhecemos todos
os nossos esforços e trabalho realizado pela conservação dos recursos hídricos na região e
estamos muito orgulhosos de levarmos o nome do GRUPO DISPERSORES entre os 3
melhores projetos do BRASIL, reconhecido pelo Prêmio ANA 2017.
Obrigado a todos que apoiam e acreditam no nosso trabalho!
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Grupo Dispersores e alunos do CEP- Brazópolis promovem plantio 100 de
mudas nativas em nascente.
No dia 06 de Dezembro, o Grupo Dispersores em parceria com o Centro de Educação
Profissional "Tancredo Neves" - CEP de Brazópolis, promoveu uma atividade de plantio de
mudas nativas em uma nascente localizada no bairro Boa Vista em Brazópolis, o trabalho de
proteção e recuperação de nascentes é um dos objetivos do projeto desenvolvido pela
instituição, denominado De Olho nos Olhos.
Durante a manhã foi realizado o plantio de 100 mudas de árvores nativas, esta atividade
contou com a participação de 20 alunos do CEP, os quais tiveram a oportunidade de
conhecer o trabalho desenvolvido por nossa instituição, à atividade buscou despertar o
interesse dos alunos 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.
A equipe do Grupo Dispersores agradece o apoio, a colaboração e a parceria com o CEP, a
Prefeitura Municipal de Brazópolis que cedeu o transporte, a professora Iara, os alunos
participantes e ao proprietário do sítio Célio Renó que nos recebeu com muita gentileza em
sua propriedade.
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