JACARÉ RIBEIRÃO VIVO - ASSOCIAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

ITATIBA – SP – Rua Piza e Almeida, 452 – Edif. Office Tower – Centro CEP 13250-170
WWW.ribeiraojacare.com.br e-mail ribeiraojacare@uol.com.br
Fone (11) 4524 3204
(Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei Municipal 4201 de 30/09/2009)

“J A P P A - N E W S”
Relatório de Atividades – ABRIL/2015
05 Reuniões Ordinárias (02 – 09 – 16 – 23 e 30/04/2015)
01/04/2015 = Feitas incursões por bairros da cidade e observadas diversas
agressões ao meio ambiente (Parque da Colina, NR Pedro Fumachi, Bairro das
Nações, Bairro do Morro), principalmente despejo de lixo e entulho em terrenos
baldios e despejo irregular de esgoto. Encaminhadas fotos aos órgãos públicos
com pedidos de providências.
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01/04/2015 = Recebido o Certificado de Reconhecimento de Entidade
Ambientalista, com declaração de que a JAPPA preenche as condições para ser
reconhecida como entidade ambientalista, para os efeitos do disposto no Decreto
nº 46655/02. O documento foi emitido pela Coordenadoria de Educação
Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo.
01/04/2015 = Atendendo solicitação de produtores rurais residentes no Bairro do
Morro foi feita visita ao local, quando foram colocadas pelos residentes as
preocupações com a passagem nessas propriedades, de linha de transmissão
(os chamados linhões). A referida linha, que passará por nosso município é a de
lote 500 KV, de Itatiba à Bateias/PR, com 399 km de extensão. A preocupação
deve-se ao fato do traçado passar por áreas de mata e que possuem árvores
centenárias, com nascentes e, também segundo os produtores, pela
descaracterização que de suas propriedades.
Entramos em contato com o consórcio Mata de Santa Genebra Transmissão S/A
(formado pela Copel Geração e Transmissão e Furnas) que foi o vencedor do
leilão de transmissão feito pela ANEEL, para que realizar uma reunião ainda neste
mês, juntamente com os produtores rurais para sanar dúvidas e se possível
alterar o traçado da linha.
06/04/2015 = Recebida denúncia de moradores do Bairro do Engenho (com
fotos), relatando fumaça com cheiro muito forte, proveniente de chaminé

da empresa localizada na extinta Duomo. Foi relatado que a fumaça
com esta fedentina, ocorre há vários dias.
Foram encaminhadas fotos à fiscalização ambiental, Vigilância
Sanitária e CETESB, solicitando providências imediatas para sanar o
problema.
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06/04/2014 = Recebida denúncia de cidadãos, relatando despejo de esgoto
doméstico em curso d’água (Córrego Barra Funda) e com muito lixo no local,
inclusive com animais mortos. Encaminhadas as fotos com solicitação de
providências aos órgãos competentes.

09/04/2015 = Atendendo convite do TG 02-070 representantes da

JAPPA participaram do lançamento do Projeto “Atirador Mirim”, no
Auditório da Prefeitura Municipal de Itatiba.
O Projeto “Atirador Mirim” é uma parceria estabelecida entre o Tiro de
Guerra TG 02-070 e a Prefeitura de Itatiba. Tem como objetivo
atender as crianças do sexo masculino e feminino, na faixa etária de
11 e 12 anos, provenientes das escolas públicas de Ensino
Fundamental do Município de Itatiba, integrando-os ao contexto social
comunitário, objetivando prevenir que venham a se envolver em ações
delinqüentes e contribuindo para torná-los futuros cidadãos
conscientes de seus direitos e deveres.
A JAPPA fará palestras de conscientização ambiental a esses jovens
participantes deste projeto.
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22/04/2015 = Registrado rompimento de tubulação que provoca despejo de
esgoto in natura em curso d’água (Córrego do Borella). Encaminhadas fotos com
denúncia e solicitação de providências aos órgãos competentes.
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22/04/2015 = Realizadas duas palestras de conscientização ambiental e consumo
consciente na EMEF Prof. Irineu Tobias na cidade de Morungaba, sendo para 150
crianças (manhã) e 125 crianças (tarde).

23/04/2015 = Recebida visita de alunos do 9º ano do Colégio Objetivo em na sede
da JAPPA para pesquisa em trabalho escolar.
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24/04/2015 = Com o tema “Disponibilidade Hídrica e Sustentabilidade”,
representante da Associação participou da mesa de jurados da tradicional gincana
do Colégio Objetivo (IX GINCO) quando pode-se observar o engajamento dos
jovens nos temas abordados.
27/04/2015 = Recebida em nossa sede representantes da CPFL e Seção de
Áreas Verdes da Prefeitura de Itatiba, para tratar de apoio da JAPPA ao projeto
de arborização urbana e poda de árvores que ocorrer em nosso município. Pelo
projeto, serão plantadas 10.000 (dez mil) arvores de espécies adequadas a
utilização em calçadas.
Ainda conforme o projeto, pioneiro no Estado, também será feita a reposição de
mudas nos locais que porventura seja necessária a supressão de espécimes.
Também serão realizadas, junto ao Viveiro Municipal, doação de mudas e
implantação de projeto pela CPFL, em parceria com PMI, de educação ambiental,
no qual, a JAPPA fará parte apoiando sua realização.
28/04/2015 = Representantes da JAPPA participaram de reunião na Casa da
Agricultura de Itatiba, em que estiveram presentes representantes da Empresa
Mata de Santa Genebra Transmissão S/A, produtores rurais do Bairro do Morro
além do Secretário de Meio Ambiente e Agricultura e funcionários daquela
Secretaria.
A reunião se deu devido a inúmeros pedidos de mudança de traçado da linha de
transmissão que passará pelo local, uma vez que poderia suprimir matas,
prejudicar nascentes e descaracterizar as propriedades rurais.
Quanto as matas e árvores centenárias existentes no local, a empresa optou pelo
maior alteamento das torres, passando as linhas bem acima das mesmas e
quanto as nascentes existentes do local, será feito o afastamento das torres.
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28/04/2015 = Representante da JAPPA participou de Reunião Ordinária do
CONSABA (Conselho de Saneamento Básico).
Na oportunidade, ofício de nossa Associação gerou, após deliberação dos
conselheiros presentes, agendamento de visitas às instalações da SABESP (ETA
Bairro da Ponte e ETE).
Também solicitadas à concessionária por parte do Conselho, informações quanto
as irregularidades e não conformidades apresentadas em laudo de inspeção
realizado pela ARSESP em dezembro/2014.
28/04/2015 = Visto novo despejo de esgoto doméstico em curso d’água (Córrego
Barra Funda), na Rua Romeu Augusto Rela – Jardim Luz e também lixo e mato
denso em terreno particular.
Encaminhadas fotos com denúncia e solicitação de providência aos órgãos
competentes.
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30/04/2015 = Registrada existência de despejo de esgoto doméstico na Rua Julio
Soares de Macedo no Jardim Morumbi. Encaminhadas fotos com denúncia e
solicitação de providências aos órgãos competentes.

30/04/2015 = Realizado plantio de 22 (vinte e duas) mudas de espécies nativas da
região, junto com alunos da Escola Da Vinci.
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Preparativos e confecção de programas de ações para realização do evento III
ABRAÇO AO RIBEIRÃO JACARÉ que ocorrerá no próximo mês de maio.

Encaminhamentos e acompanhamentos de denúncias formuladas aos órgãos
públicos, referentes a danos ambientais em nosso Município, causados
principalmente por despejos irregulares de esgotos domésticos e industriais, lixos
e resíduos de construção em terrenos baldios, terraplenagens em APP(s) e corte
ilegal de matas.

Preparativos e acordo de parceria com Grupo Trapiche da Companhia Paulista de
Teatro para apresentação de peças teatrais a ocorrer no dia 11/06/2015 no Teatro
Ralino Zambotto. Serão as seguintes sessões:
a) Às 9h30 e 20h = “O Auto da Barca do Inferno” de Gil Vicente
b) Às 15h = “Sonhos de Uma Noite de Verão” de Willian Shakespeare.

Itatiba/SP, 30 de abril de 2.015.
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