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PREFEITO RECEBE CÔNSUL DA ESPANHA EM
VISITA DE RELAÇÕES COMERCIAIS
O Prefeito interino de
Bonito, Pedro Aparecido

Rosário

(PMDB),

recebeu na manhã deste domingo (03/03/13)
o Cônsul da Espanha no
Brasil, Manuel De La
Câmara

Helmaço.

O

Cônsul veio acompanhado pela Conselheira
Comercial

espanhola,

senhora María Amélia
Guzmán Martinez-Valls,

Foto: Bonito Informa

o Conselheiro das Relações Exteriores Rolemberg Estevão de Souza, e pelo Dr. Cezar
Renato Gazolla assessor da Assomassul. O Prefeito interino Pedro Aparecido Rosário
recepcionou no aeroporto o Cônsul e sua caravana, juntamente com o vereador e
presidente da Câmara Municipal de Bonito, Edvaldo Rebeque, além da Diretora de
Turismo Juliane Salvadori. O Cônsul da Espanha veio à Mato Grosso do Sul, à convite
do Senador da República Delcídio do Amaral que também se encontrava na cidade,
para fazer uma visita oficial. Sua presença é importantes para estreitar relações comerciais, pois a Espanha pretende realizar investimentos públicos em parceria com
empresas privadas no Brasil, e para o Estado de Mato Grosso do Sul que está desCONSELHO MUNICIPAL
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pontando como novo modelo econômico no País. Para o Prefeito Pedro Aparecido
Rosário, a visita do Cônsul em Bonito tem um significado econômico muito grande,
pois há um grande interesse em se investir recursos em nosso País, em especial em
Bonito e Mato Grosso do Sul, o que possibilitará a criação de empregos e renda para
a população, além do que esse Projeto poderá atrair outros investidores, garantido
assim maiores benefício para o setor Público e para a população.
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SUPERINTENDENTE DO IPHAN-MS PARTICIPA DE REUNIÃO DO
COMTUR E FALA SOBRE AS OBRAS DA GRUTA DO LAGO AZUL
Em reunião realizada na Câmara
dos Vereadores de Bonito/MS no
dia 22 de fevereiro de 2013, onde
estiveram presentes o Presidente
do COMTUR Cícero Ramos Peralta,
além de representantes da ATRATUR, AGTB, Sindicato Rural, ICMBio, do Poder Executivo e o Sr. André
Luiz Rachid, Superintendente do
IPHAN MS e conselheiro do COMTUR, foram esclarecidos alguns
pontos em relação às obras na escadaria da Gruta do Lago Azul. O
Sr. André falou da importância do
Atrativo Turístico no âmbito nacional e internacional e quanto as obras que visam dar uma maior seFoto: SECTUR
gurança aos visitantes. Estão sendo
construídas duas escadarias em volta da Gruta, destinadas à subida e descida dos turistas. O Sr. André disse
que o processo das obras é lento pois existe uma série de cuidados que devem ser tomados ao se realizar
obras em ambientes cavernícolas, uma vez que não se pode utilizar maquinários no interior da mesma, pois
deve-se haver o menor impacto ambiental possível. Ressaltou que todos os construtores passaram por um
treinamento específico antes de iniciarem os trabalhos. Após uma série de estudos, foram utilizados materiais semelhantes aos que formam a geologia do interior da Gruta, de modo a haver uma integração entre eles e o ambiente da caverna. A obra também atende à to dos os conceitos de segurança exigidos para a visitação . Com relação à intervenção das obras, durante as fiscalizações foram
solicitadas à empresa responsável pelos materiais e a empreiteira responsável pela obra, todos os laudos
que assegurassem que os materiais que estavam sendo entregados eram de qualidade e estavam condizentes com o ambiente no qual estava sendo instalado. Por esse motivo a obra foi embargada no dia 21 de dezembro de 2012 e liberada apenas no dia 21 de fevereiro de 2013. Também houve outra vistoria em conjunto com o Ministério Público Federal, pois trata -se de um Patrimônio Cultura da
União, onde estiveram presentes nesta v isita o Dr. Emerso n Kalif, Procurador da República no Mato Grosso do Sul e um técnico especializado neste tipo de análise. O Sr. André afirmou que tanto para o Ministério Público Federal quanto para o IP HAN, não fo ram encontrados irregularidades com a obra . Em reunião do COMTUR realizada no dia 22 de agosto de 2012, foi discutida a possibilidade de se aumentar o horário de visitação da Gruta no período de horário de verão, de modo que passaria das 14:00h para às 15:00h, aumentando mais 03 horários e 45 visitantes por dia. Nesse período, estão compreendidos diversos feriados, que teriam demanda suficiente de
visitantes para preencherem essas vagas. Além disso, a luminosidade de dentro da Gruta não seria prejudicada. De acordo com o Sr. André, o documento que possibilita a visitação na Gruta do Lago Azul, juntamente com seu respectivo plano de manejo, foi desenvolvido em 2007 de acordo com os estudos e condições
oferecidas na época. Após o término das obras, será possível a realização de novos estudos e a consequentemente aprovação ou manutenção da oferta que é oferecida atualmente, de 305 visitações por dia. Segundo os relatórios de visitação obtidos na Secretaria de Turismo, a Gruta do Lago Azul é o atrativo mais comercializado da cidade e sua procura tem crescido a cada ano, fator decorrente do aumento no número de
visitantes no município.

