RESUMO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2005 PELO
INSTITUTO DAS ÁGUAS DA SERRA DA BODOQUENA EM DEFESA
DOS RECURSOS NATURAIS DE BONITO E REGIÃO.

“Sabemos que o que fazemos é apenas uma gota d’água no oceano.
Mas se não fizéssemos isso, essa gota faltaria”.
Madre Tereza de Calcutá

Bonito
Janeiro 2006

1. APRESENTAÇÃO DO IASB
Esse relatório apresenta o resumo das principais atividades desenvolvidas pelo
Instituto das Águas da Serra da Bodoquena no ano de 2005.
Desde o início de suas atividades em 2001, o IASB através do apoio de seus parceiros
e da comunidade local vem realizando ações que visam a defesa dos recursos naturais da
região da Serra da Bodoquena.
2. HISTÓRICO IASB
O Instituto das Águas da Serra da Bodoquena – IASB, constituído legalmente em
2002 é uma organização não governamental sem fins lucrativos, com caráter técnico,
cientifico e ambiental, criada em Bonito/MS por proprietários rurais, empresários,
ambientalistas e comunidade ribeirinha com a finalidade de recuperar, conservar e
proteger os rios, as matas e a biodiversidade existente na região da Serra da Bodoquena.
O plano de gestão do Instituto das Águas da Serra da Bodoquena baseia-se na
recuperação e manutenção da qualidade das águas, do solo e da vegetação, das microbacias
da Serra da Bodoquena através de pesquisas e trabalhos que visem o melhoramento e a
sustentabilidade do ambiente natural e social.
O Instituto se manterá acima de quaisquer interesses particulares e poderá formar
parcerias com outras organizações não governamentais, órgãos públicos e privados,
entidades nacionais e estrangeiras que atuem em áreas afins.
3. OBJETIVOS PRINCIPAIS
Desenvolver trabalhos de educação ambiental e promover o desenvolvimento
sustentável;
Conscientizar através da educação ambiental a população ribeirinha, comunidade e
demais interessados sobre a importância da preservação dos recursos hídricos;
Recuperar, conservar e monitorar a qualidade das águas, das matas ciliares e áreas
de preservação permanente - APP;
Desenvolver estudos, pesquisas, projetos e monitoramentos no campo de
recuperação, conservação e melhoramento das condições ambientais naturais e sócioambientais;
Estimular a parceria, o diálogo local e solidariedade entre os diferentes segmentos
sociais, participando junto a outras entidades de atividades que visem interesses
comuns;
Promover intercâmbios com entidades científicas, de ensino e desenvolvimento
social, nacionais e internacionais, bem como desenvolver estudos e pesquisas de
tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos
técnicos e científicos;
Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros
valores universais.

2

4. DIRETORIA GESTÃO 2005
Presidente: Eduardo Folley Coelho
Vice Presidente: Valdemir Garcia Martins
1º Secretário: Janaina Tadano Carneiro da Cunha
2º Secretário: Yuri Fabiano Peralta Lopes
1º Tesoureiro: Newton Daubian Filho
2º Tesoureiro: Juliane Ferreira Salvadori
Suplente: Claudionor Trelha
Suplente: Fernanda de Souza Reverdito
Conselho Fiscal:
Presidente: Hérico Monteiro Braga
Vice Presidente: Laércio Miranda
Secretário: Laurent Beaudet
5. PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2005
A) Ações Estruturais e Administrativas:
Elaboração do Plano de Trabalho 2005 para definir diretrizes da entidade;
Renovação do alvará da prefeitura 2005;
Criação dos departamentos do IASB (Amigos do Mimoso, Amigos do Formoso,
Amigos do Prata, Amigos do Peixe, Olaria e Chapena, Amigos do Aquidaban e Perdido e
Amigos dos Córregos Urbanos);
Rearranjo da Diretoria;
Eleição para novos membros do COMDEMA e CONTURB;
Recebimento de recursos financeiros através da Promotoria de Justiça da Comarca
de Bonito para estruturação da entidade e execução de projetos;
Apoio financeiro para realização das palestras do Sistema Manejão;
Suplência no Comitê Deliberativo do Projeto Formoso Vivo;
Contratação de técnicos;
Treinamento de estagiários da Faculdade de Turismo de Bonito para serviços
internos da entidade;
Cadastramento na ECOLISTA ;
Filiação na Rede Mata Atlântica;

Fachada da sede do IASB

Parte interna do escritório
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B) Ações para Divulgação da Entidade:
Manutenção diária do site do IASB (www.iasb.org.br), através de divulgação
de notícias ambientais e inserção de legislação, atas e artigos;
Confecção de produtos IASB (folders e saquinhos de lixo para veículos) com
o intuito de divulgar e arrecadar recursos para estruturação da entidade;
Participação do estande na Semana de Meio Ambiente de Bonito 2005;
Realização do 3º Pedágio Ecológico de Bonito durante o VI Festival de
Inverno.
C) Participação em reuniões e eventos através de seus representantes:
Participação nas reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Bonito;
Participação nas oficinas de Planejamento do Plano de Manejo do PN da Serra
da Bodoquena;
Participação na reunião de encerramento do Projeto “Implementação das
Ações Prioritárias do Plano de Ecodesenvolvimento no entorno do PN da Serra
da Bodoquena” realizado pela Fundação Neotrópica do Brasil;,
Participação nas reuniões do Conselho de Turismo da Serra da Bodoquena –
CONTURB;
Participação nas reuniões de organização da Semana de Meio Ambiente de
Bonito 2005;
Participação no 1º Mutirão de Plantio de Mudas no Viveiro Municipal;
Participação no evento Ecoturismo e Conservação da Natureza no entorno do
PN da Serra da Bodoquena promovido pela Fundação Neotrópica do Brasil;
Participação da atividade de campo do Projeto Reciclagem desenvolvido pela
Brazil Bonito;
Participação no I Encontro Estudantil sobre Meio Ambiente, Turismo e
Desenvolvimento Local da Serra da Bodoquena promovido pelo IESF/UNIGRAN;
Participação nas reuniões da Câmara Técnica de Saneamento Ambiental e
Meio Ambiente;
Participação na Oficina de Capacitação para Gerenciamento de Resíduos
Sólidos promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
Participação nas reuniões do GEF Rio Formoso;
Participação nas reuniões do Sistema Manejão.
D) Projetos:
Executado
Iª Fase do Programa de Educação Ambiental “Bonito Para Sempre”. Este
programa teve por objetivo trabalhar com ações de educação ambiental nas
escolas públicas e particulares de Bonito MS. Esta primeira fase enfocou
principalmente o manejo adequado do lixo urbano, os cuidados necessários para
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evitar o desperdício de água, bem como a importância das matas ciliares. Para
tanto, foram envolvidos nas atividades estabelecidas, os alunos das 8ª séries,
professores e moradores vizinhos das escolas participantes, buscando estimulálos a entender, transformar e melhorar o meio ao seu redor em busca de uma
melhor qualidade de vida. Ao todo participaram 184 alunos nos meses de
outubro e dezembro.

Fig.01 – Alunos preenchendo questionário para Fig.02 – Palestra de sensibilização sobre os cuidados
verificar o grau de conhecimento sobre temas com a mãe natureza
ambientais abordados no programa

Fig.03 – Alunos conhecendo a importância do Viveiro Fig.04 – Alunos visitando o Aterro Controlado
Municipal
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Fig. 05 – Explicações sobre o funcionamento da Usina de Fig. 06 – Estação de Tratamento de Esgoto
Processamento de Lixo

Fig. 07 – Alunos plantando mudas de espécies Fig. 08 - Guia de turismo falando sobre a importância dos recursos
nativas na área de recuperação do Balneário naturais
Municipais

Fig. 09 - Alunos coletando lixo nas ruas

Fig. 10 - Alunos distribuindo saquinhos de lixo para
veículos e orientando a comunidade a não jogar lixo
nas ruas
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Fig. 11 – Alunos respondendo questionário final com o Fig. 12 – Encerramento das atividades
intuito de verificar o grau de absorção dos temas
tratados nas atividades do programa

Em fase de Aprovação
II ª Fase do Projeto de Educação Ambiental “Bonito Para Sempre”: Projeto
encaminhado para o edital do HSBC, sendo ampliado e aprimorado com intuito de
continuar a desenvolver atividades de EA nas escolas de Bonito;
Projeto das Placas nas estradas e rios para Educação Ambiental;

E) Ações diversas:
Auxilio as instituições ambientais nas convocações de reuniões e/ou eventos;
Reivindicação de providências a Promotoria de Justiça referente
desmatamento ambiental as margens do rio Salobra em Bodoquena;
Contato periódico com os órgãos competentes, solicitando manutenção das
estradas, incluindo a construção das caixas de retenção, lombadas de contenção,
abertura do leito rodoviário, cascalhamento e patrolamento dos pontos críticos;
Vendas de mudas do viveiro municipal;
Elaboração dos relatórios de vendas e doações de mudas do viveiro municipal
encaminhado a Secretaria de Meio Ambiente de Bonito;
Elaboração do relatório final e prestação de contas do Programa de
Implementação e Melhorias do Viveiro de Essências Florestais da Região da
Serra da Bodoquena encaminhado a Prefeitura de Bonito;
Elaboração do relatório de prestação de contas do recurso doado pela
Promotoria de Justiça referente ao termo de ajustamento de conduta da
“madeira” que foi utilizado para estruturação do IASB e nas atividades da Iª
Fase do Programa de EA Bonito Para Sempre;
Elaboração dos relatórios e murais que foram entregues as escolas
participantes do Programa de EA Bonito Para Sempre;
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Acompanhamento das licenças de desmatamentos publicadas no Diário
Oficial;
Solicitação a SEMA e ao Sindicato Rural o contato dos proprietários rurais
que obtiveram licença de desmatamento no sentido de orienta-los da melhor
forma possível;
Ampliação e organização da biblioteca do IASB visando principalmente
reunir trabalhos científicos sobre a região da Serra da Bodoquena;
Atendimento aos alunos do Colégio Waldorf Micael de São Paulo/SP;
Realização das reuniões dos departamentos do IASB;
6. PARCEIROS EFETIVOS
Parceiros que contribuíram na realização das atividades apresentadas acima.
Promotoria de Justiça da Comarca de Bonito MS;
Secretaria de Meio Ambiente de Bonito MS;
Secretaria de Obras;
Secretaria de Educação;
Secretaria de Turismo, Ind. e Comércio de Bonito MS;
Associação Bonitense de Guias de Turismo;
Associação Brazil Bonito;
Sindicato Rural de Bonito;
Polícia Ambiental;
Escolas Públicas e Particulares de Bonito;
Paróquia São Pedro;
Restaurante Amigão;
Restaurante Beira Rio;
Rio da Prata;
Estância Mimosa;
Rio Sucuri;
Abismo Anhumas;
IESF/UNIGRAN de Bonito;
ATRATUR;
IBAMA/MS;
SANESUL;
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7. DESAFIOS PARA 2006

Para o ano que se inicia pretendemos fortalecer ainda mais a entidade,
buscando para isso o apoio efetivo dos nossos associados, a estruturação do nosso
corpo técnico e a aquisição de equipamentos necessários para melhor
desenvolvimento de nossos trabalhos. Implementar ações de educação e de
conservação ambiental. Elaborar e executar novos projetos visando minimizar os
problemas ambientais que afetam nossa região e assim contribuir na conservação
dos recursos naturais.

Eduardo Folley Coelho
Presidente IASB
Janaina Mainchein
Secretária IASB
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