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 – JUNHO/2015
Realizadas 03 Reuniões Ordinárias (11; 18 e 25/06/2015)
01/06/2015: Participação de representantes da JAPPA, como convidados, no
lançamento do Programa de Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação
Ambiental da Secretaria de Educação da Prefeitura de Itatiba.
11/06/2015: Numa parceria da JAPPA com o Grupo Trapiche da Companhia
Paulista de Teatro, foram apresentadas no Teatro Ralino Zambotto, as peças
teatrais:
- 9h30 e 20h = “O Auto da Barca do Inferno” de Gil Vicente
- 15h + “Sonho de Uma Noite de Verão” de Wilian Shakespeare.
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12/06/2015: Recebidas cópias dos boletins de atendimentos elaborados pela GM
Ambiental durante o mês de maio/2015, num total de 24 ocorrências (média de
0,77 atendimentos por dia), sendo:
MOTIVO DO ATENDIMENTO
Cobra
Sagüi
Gambá
Corte de árvores
Queimada
Ave
Preá
Gato
Entulho

QUANTIDADE
06
05
04
02
02
02
01
01
01

%
25%
20,9%
16,7%
8,4%
8,4%
8,4%
4,1%
4,1%
4,1%

TOTAL

24

100%

16/06/2015: A fim de tratar de assuntos relativos aos dados colhidos pela sonda
de monitoramento das águas do Ribeirão Jacaré, instalada na Ponte do Cruzeiro,
representantes da JAPPA estiveram reunidos com representantes da SABESP.
Na oportunidade foram apresentados alguns resultados e observações úteis,
resultantes do manuseio de algum dos períodos de amostragem disponível,
realizado amostralmente por amigo voluntário da JAPPA. Definiu-se no encontro,
que os dados existentes serão compilados em formato Excel para que sejam
utilizados por quem tenha competência específica em estatística e que a partir
deste trabalho se tracem gráficos e desenvolvam análises que dêem base para o
estabelecimento de estratégias de acompanhamento e busca de melhorias de
padrão da água do ribeirão. Os Técnicos da SABESP verificarão se existe este
tipo de conhecimento dentro da empresa, e ainda qual a totalidade dos dados
aferidos pela sonda que poderiam ser utilizados, enviando-os também para a
JAPPA. Também foi sugerido que a SABESP estude a possibilidade de destacar
alguma verba para a contratação serviço específico de profissional especializado,
como por exemplo o indicado pela JAPPA.
22/06/2015: Proposto debate e discussão em reunião de trabalho, na qual se
repensem as ações a que estamos dando ênfase e quais deverão ser
necessárias, principalmente rever o que já foi feito, onde e que patamar
estávamos e onde estamos atualmente e principalmente onde queremos chegar.
Também deverão ser tratadas formas de motivação de voluntários para
colaboração e apoio à Associação, além de avaliadas as participações da JAPPA
em Conselhos Municipais e ações de fiscalização que a ONG realiza
rotineiramente.
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22/06/2015: Na mesma oportunidade, foi deliberado pela alteração das datas e
horas de reuniões da JAPPA, que passarão a ser feitas nas 2 ąs quintas-feiras e
4os sábados de cada mês. Desta forma, ficam definidas as seguintes datas para
realização das próximas Reuniões Ordinárias da JAPPA para o segundo semestre
de 2.015:
MÊS
Julho/2015
Agosto/2015
Setembro/2015
Outubro/2015
Novembro/2015
Dezembro

Quinta Feira (18h30)
-13/08
10/09
08/10
12/11
10/12

Sábado (9h30)
25/07
22/08
26/09
24/10
28/11
--

Destacado que os encontros aos sábados poderão ser utilizados para realização
de incursões, visitas e outras atividades para os participantes, bem como quando
alguma data for feriado a reunião não ocorre, assim como, caso se faça
necessário poderá vir a ser convocada reunião extraordinária.
Também sugerido e aprovado por unanimidade que as reuniões terão
convocações antecipadas e com pauta de assuntos a tratar, a ser composta
também por sugestões dos filiados e participantes.

26/06/2015: Participação de representante da JAPPA, atendendo convite, de
evento realizado no TG 02-070 quando da visita do General do Exercito João
Camilo Pires de Campos, comandante Militar do Sudeste e General de Divisão
Claudio Cóscia Moura, Comandante da 2ª Região Militar.
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Feitas incursões a diversos pontos do município e feitas fotos para
encaminhamento de solicitação de informações, como:
a) ETL (Estação de Tratamento de Lodo da Sabesp) – Solicitado a
Superintendência e Gerência Divisional, quanto ao funcionamento da
referida estação e destino das 12 t diárias de lodo que eram tratadas e
anteriormente despejadas nos cursos d’água do município, causando
intenso assoreamento no Ribeirão Jacaré. Como retorno, recebemos a
informação de que a ETL está desativada há dois meses e que o lodo
gerado pela ETA Rosário, é agora levado por emissário à ETE no Bairro da
Ponte.
Fotos feitas no dia 19/06/2015.
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b) Foz do Córrego Operários com Ribeirão Jacaré = Visto alteração na cor da
água do ribeirão no dia 22/06/2015. Feitas fotos e encaminhadas ao setor
de fiscalização ambiental da PMI, solicitando providências cabíveis ao
caso.

Itatiba/SP, 30 de junho de 2.015.

5/5

