AMIGOS DO MIMOSO
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 04/2002
DATA: 21 de novembro de 2002 – Quinta-Feira
HORÁRIO: 19:00 hs
LOCAL: Sede do COMTUR de Bonito (MS)
OBJETIVOS DA REUNIÃO:





Retomar as atividades da Associação;
Expor as ações realizadas nos últimos trimestres;
Definir plano de trabalho para Novembro e Dezembro/2002 e para o ano de 2003;
Outros assuntos de interesse da entidade;

RELAÇÃO DOS PRESENTES:



















Eduardo Folley Coelho, engenheiro e empresário, proprietário da Estância Mimosa;
Claudionor Trelha, ambientalista, coordenador de campo deste Projeto;
Daniel De Granville Manço, biólogo;
Maria Antonietta Castro Pivatto, bióloga, guia de turismo;
Valdemir Garcia Martins – Secretário de Turismo de Bonito;
Marcos Violante – Gerente do atrativo Parque Ecológico Serra da Bodoquena ;
Antonio Carlos Flores – SEMA;
Fabrício de Souza Maria – Biólogo
Vivian Ribeiro Maria - Bióloga
Neto Daubian, empresário, coordenador regional de Bonito no Programa Reserva da Biosfera;
Dr. Moacyr Lopes, médico, proprietário do Parque das Cachoeiras;
Yuri Lopes – Parque das Cachoeiras;
Paula S. Batassini– Bióloga;
José Sabino – UNIDERP / Aquário Natural;
Dr. Érico Braga – OAB - MS;
Sra. Ramona Reverdito – Proprietária Rural;
Edmundo Costa Junior – Biólogo;
Dr. Adílio de Miranda – IBAMA;

1 - APROVAÇÃO DA ATA Nº 03/2002: Lida e aprovada sem ressalvas, ata nº 03/2002 referente à reunião realizada em 09 de Janeiro de 2002.
2- EXPLANAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NOS ÚLTIMOS TRIMESTRES:


Instalação de novas placas dos “Amigos do Mimoso” ao longo da rodovia Bonito/Bodoquena, contendo
mensagens de conscientização. Essas placas têm o intuito de conscientizar não só os proprietários rurais,
como também turistas e moradores das áreas urbanas, pois na última coleta realizada nas margens da rodovia, foram retiradas 17 toneladas de lixos, sendo que boa parte desses lixos encontrados, foram levados
por pessoas residentes nas áreas centrais do município de Bonito;













Confecção dos adesivos “Amigos do Mimoso”, com objetivo de fortalecer a imagem da associação;
Através da colaboração dos senhores Neto e Rubens, em função de uma denúncia de desmatamento em uma
fazenda localizada as margens do Rio Mimoso, foi realizado um sobrevôo para averiguação, mas constatou-se não haver desmatamento e sim a recuperação de pastagem, inclusive com construção de caixas de retenção;
Os atrativos Estância Mimosa e Parque das Cachoeiras, relataram a importância de informar as excursões
escolares sobre o trabalho que vem sendo praticado pelos “Amigos do Mimoso” , objetivando a conscientização dos alunos;
Realização de doações de mudas de plantas nativas , com o intuito de recuperação das matas ciliares do Rio
Mimoso;
Criação do viveiro de mudas de várias espécies na propriedade do Sr. Fabrício, com a proposta de colaborar
na distribuição;
Informações rápidas através do Sr. Eduardo sobre o andamento da liberação dos recursos do GEF – assunto
trabalhado pela Embrapa Solos do Estado do Rio de Janeiro;
Daniel solicitou para que antes da próxima reunião seja feito um levantamento para saber o quê o viveiro de
mudas da prefeitura está precisando;
Comentário através do Sr. Flores, sensibilizando a associação para que não se perca ao logo dos tempos o
trabalho que vem realizando, de forma simples, mantendo ações práticas e efetivas; Em outro momento o
Sr. Eduardo expôs o objetivo principal da associação: ter os proprietários rurais como aliando, buscando
conscientizá-los de modo que colaborem com a recuperação e preservação do Rio Mimoso, juntamente
com o apoio de toda comunidade envolvida no processo.
Ficou proposto convidar para participarem da próxima reunião: Sr. Maria Dublaque, Dr. Laércio, Sr. Jurandir Coelho, Sr. João Tito Vargas.

3- DEFINIÇÃO DAS AÇÕES PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002 E PARA O ANO DE 2003;






Levantou-se a possibilidade da criação de um Comitê da Bacia do Rio Formoso , sendo os responsáveis
para levantamento de informações Dr. Adílio, Dr. Érico, Fabrício e José Sabino;
Decidido fazer um levantamento histórico do Rio Mimoso, através dos colaboradores Daniel e Claudião,
sendo sugerido entrevistar pessoas que conhecem há muitos anos o Rio Mimoso, como a Sra. Ramona Reverdito, Dr. Érico Braga, Sr. Adolfo , Sr. Jurandir Coelho e o Coruja. Essas informações obtidas servirão de
parâmetro comparativo das condições do Rio Mimoso no passado e como está hoje (diversidade de plantas
e peixes, quantidade de águas, entre outros);
Proposta de metodologia para o monitoramento através da colaboração dos biólogos Fabrício e Daniel, com
o objetivo de conhecer melhor a dinâmica da qualidade e quantidade das águas através de coletas e análises
periódicas em determinados postos do Rio Mimoso;
Criação do Estatuto Social para os “Amigos do Mimoso”, sendo elaborado por uma comissão provisória,
através do Dr. Érico, Fabrício e Vivian. O prazo de entrega deste trabalho será para próxima reunião a ser
marcada entre os dias 5/12 à 12/12/2002.
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