10

ATA DE REUNIÃO Nº 04/2003
Ata de reunião aos 24 (vinte e quatro) dias de mês de agosto de 2003, às 08:30 horas,
reuniram-se na sede da Estância Mimosa, os sócios e diretores da Associação Amigos do
Mimoso, sendo esta uma Reunião Festiva e de Trabalho, foram tratados os seguintes
assuntos: 1) Antes de iniciar a reunião, o Presidente solicita uma breve apresentação dos
sócios e dos moradores e após, passa a palavra a Vice-Presidente Vivian, que agradece a
participação dos associados e dos convidados presentes. Explica que o objetivo de
convidar os proprietários rurais da bacia do Rio Mimoso é para dar continuidade ao
trabalho de conscientização ambiental, bem como esclarecer os objetivos e as atividades
executadas pela associação. 2) O Presidente comenta sobre a associação e esclarece que o
objetivo da entidade é melhorar a qualidade e o volume das águas do Rio Mimoso, sendo
para isto necessário buscar o apóio dos proprietários rurais, através de ações conjuntas,
visando resultados não somente ambientais, mas também sociais, ou seja, a associação
necessita saber os anseios dos proprietários rurais para que possa traçar ações futuras.
Expõe que através das atividades que a associação desenvolve, muitas melhorias são
possíveis de serem observadas, podendo citar em relação a turbidez da água, sendo
necessário chover consideravelmente para o rio turvar e quando isto acontece, a água fica
limpa em menos tempo. Também é possível exemplificar através das constantes
reivindicações feitas a AGESUL, responsável pelos serviços de manutenção na MS 178 –
Estrada Bonito/Bodoquena, onde a associação acompanha de perto os trabalhos executados,
fazendo várias solicitações, entre elas, a construção das caixas de retenção, evitando que
as águas pluviais canalizadas chequem no rio Mimoso, inclusive que as caixas de retenção
também sejam feitas dentro de algumas propriedades rurais. Finalizando, expõe que toda
ação realizada a favor do meio ambiente, não se pode esperar resultados imediatos, mas
gradativamente já é possível verificar que as condições em que se encontra o rio Mimoso já
é bastante animadora e para que a associação possa ser cada vez mais atuante, necessita do
envolvimento e da compreensão da sociedade. 3) O sócio Fabrício comenta sobre a
importância do rio Mimoso e cita algumas das principais intervenções que vem ocorrendo,
comprometendo diretamente a qualidade e a quantidade das águas deste rio. Ressalta que as
ações mais eficazes ao meio ambiente ocorrem quando há o envolvimento da comunidade.
4) O sócio Martins expõe sobre o PRODETUR SUL - Programa de Desenvolvimento do
Turismo no Sul do Brasil que permitirá a implementação de obras de infra-estrutura
turística nas áreas consideradas prioritárias. A área prioritária para o desenvolvimento do
turismo no Estado, de acordo com suas características e potencialidades, e todos os
elementos que compõem a atividade turística, foi a região “Região da Serra da
Bodoquena”, que contempla os município de Bonito, Jardim e Bodoquena. 5) O sócio Dr.
Adílio, responsável pelo IBAMA de Bonito, comenta que o Instituto está à disposição dos
moradores da Bacia do Mimoso, no sentido de orientá-los a respeito das técnicas de
manejo, pois trabalhar junto à natureza, o custo é muito menor. Informa que o IBAMA tem
trabalhado em função da sustentabilidade ambiental da região e que o envolvimento da
comunidade é de extrema importância para tornar eficiente às ações em prol dos recursos
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naturais. Expõe sobre a brigada de incêndio, onde pessoas da comunidade são treinadas na
prevenção e no combate aos incêndios e finalizando, reforça novamente a disponibilidade
do IBAMA estar orientando os proprietários em relação às técnicas de manejo e demais
assuntos pertinentes ao meio ambiente. 6) Referente aos Programas de Recuperação de
Micro-Bacias, o Sr. Airton informa brevemente que o diagnóstico solicitado através do
Programa Pantanal Agenda Azul – Conservação do Solo e da Água e Recuperação de
Áreas Degradadas da Micro-Bacia do Rio Mimoso já está concluído, restando definir as
áreas de intervenção, como também as áreas prioritárias para definição do que fazer e como
fazer. Referente ao GEF - Fundo Mundial para a Natureza (fundo perdido), já foi
aprovado e definido, sendo implantando a partir de setembro, onde serão indicadas novas
alternativas de desenvolvimento econômico sustentável aos proprietários da região. 7) O
Presidente comenta que a sócia Vivian irá após o termino dos assuntos relacionados na
pauta, convidar as proprietárias rurais para explicar sobre o “Encontro da Mulher Rural”,
mas antes gostaria do passar a palavra aos moradores presentes para que a associação possa
ouvir os seus anseios e traçar ações futuras. Várias sugestões foram apresentadas: a)
Criação de um viveiro central, orientada pela associação e também visando incentivar os
proprietários rurais a ter o seu próprio viveiro; b) Produção de uma cartilha explicando o
que é a Associação Amigos do Mimoso, quais os objetivos, as ações futuras e as já
realizadas, sendo proposto também, conter o mapa das fazendas e a definição das siglas
das instituições existentes em Bonito ou ligadas ao meio ambiente; c) Iniciar no médio
Mimoso um projeto piloto de recuperação; d) Distribuição de sacos para os proprietários
rurais fazerem mudas; Orientação, através da associação, sobre o plantio de mudas; e)
orientação técnica sobre desmatamento; f) orientação na recuperação de mata ciliar
(recuperação natural); 8) Finalizado as sugestões, o Sr. Presidente questiona o interesse em
realizar uma outra Reunião Festiva e de Trabalho, objetivando aumentar a participação dos
proprietários rurais e, solicita sugestão do local. Desta forma, fica aprovado por todos os
presentes, fazer uma nova reunião festiva e de trabalho, busca uma participação mais
efetiva dos moradores rurais. Esta reunião ainda não tem data marcada, mais prevista para o
próximo mês, na fazenda da Sra. Ramona Reverdito. 8). A sócia Vivian convoca todas as
proprietárias rurais para que possa explicar sobre o “Encontro da Mulher Rural”. Comenta
que o objetivo da associação é criar um elo com as mulheres rurais para saber quais os
anseios, podendo assim traçar ações que vão de encontro com as verdadeiras necessidades,
podendo ser através de cursos e palestras. A sócia Vivian comenta que em virtude do
pequeno número de proprietárias rurais presentes, seria interessante realizar uma nova
reunião, buscando uma participação mais efetiva. Questiona ainda, se seria melhor realizar
esta reunião na cidade ou em uma propriedade rural. Sugerido que os próximos encontros
sejam realizados na cidade, porém as aulas práticas nas fazendas. Sugerido também, que a
primeira prática seja referente às técnicas de cultivos de hortaliças. A Sócia Vivian
questiona se há mais algum comentário ou sugestão a serem feitas. Desta forma, ficou
terminado que em meados de setembro será realizado um novo encontro com as
proprietárias rurais, com data e local a ser definido pela associação. O Presidente convida
todos os presentes a assistirem o trailer do filme “Entre Rios e História”, com a
participação de Fernanda Reverdito e após, será servido um delicioso almoço de
confraternização.
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Dito isto, o Presidente encerra os trabalhos, sendo o que foi tratado, lavrou-se a presente
ata, que após lida, foi aprovada e assinada pelo Presidente, pela secretária da associação.

_______________________
Eduardo Folley Coelho
Presidente

_______________________
Janaina Couto Mainchein
Secretária

