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“J A P P A - N E W S”
Relatório de Atividades – MAIO/2017

 Realizadas 04 Reuniões Ordinárias (04; 11; 18 e 25/05/2017)

 04/05/2017 = No período da manhã e tarde, a JAPPA realizou atividades junto com
as crianças (90) da Creche Paraíso Infantil (CREPI). As atividades são de mais um
Projeto da JAPPA (“Passe a Xícara”), que consiste no plantio de mudas em xícaras e
busca junto às crianças o aprendizado ao plantar, a importância de um plantio e a
sua conservação.

 09/05/2017 = Participação em Reunião Mensal do CONDEMA (Conselho de Defesa
do Meio Ambiente). Agenda discutida:

 Erosões no Município
 Lava Rápidos e Oficinas Mecânicas
 TCRAs.
 Instalações da COVOLAN
 Fundo Estadual de Defesa de Interesses Difusos
 Jardim Botânico - Lago do Camata
 Supressão e Poda de Árvores
 PMVA (Programa Município Verde-Azul)
 Saldo do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Os assuntos discutidos pelo Conselho, em sua grande maioria, oito em dez
encaminhados, foram propostos por nossa Associação. Os outros temas não abordados
nesta agenda pelo CONDEMA, serão debatidos na próxima reunião mensal (Resíduos -
Cemitérios - Logística Reversa)
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 10/05/2017 = Realizada atividade com crianças da SIBES (Sociedade Itatibense para
o Bem Estar Social), que consistiu no plantio de mudas (temperos) em garrafas pet,
decoradas pelas crianças.

 16/05/2017 = Palestras para alunos da EMEB Basílio Consoline

 8h (5º e 6º anos)

 14h (1º e 2º anos)
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 17/05/2017 = Palestras para alunos da EMEB Basílio Consoline

 8h (7º, 8º e 9º anos)

 14h (3º e 4º anos)

 Encaminhamentos de pedidos de informações e de denúncias aos órgãos públicos
municipais e estaduais.

 Vistorias e incursões pelos córregos e pelo Ribeirão Jacaré.
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 Texto publicado na COLUNA RECEBEMOS do Jornal de Itatiba-Diário, pelos 10 (dez
anos) de fundação da JAPPA (por Edison Antonio Guidi).

JAPPA - 10 ANOS

E lá se foram 10 anos desde que em 17 de maio de 2007 alguns
sonhadores se propuseram resgatar o Ribeirão Jacaré: Missão Impossível?
Descobriram pelo caminho que as tarefas eram bem mais complexas,
passando em especial pela conscientização e colaboração dos itatibenses.
A cidade abraçou a ideia e muitos se tornaram verdadeiros “Zés do Rio”.
Alguns diretamente envolvidos, outros à distância, mas todos
imprescindíveis.
Palestras em escolas, SIPATs, JAPPATOURs., Bonecos, Condema,
Prefeitura, Câmara de Vereadores, MP, igrejas, Exposições, Feiras de
Ciência, Documentos, Dezenas de Power Points, muita burocracia, algum
estresse e muita risada, além de mil fotos e documentos. Tudo e ainda mais,
para conquistar a medalha de um rio limpo e vivo, o que em parte, se tem
conseguido.
No curso de sua história, a JAPPA foi adotada pela população como canal
de encaminhamento de insatisfações ambientais dos mais diversos tipos.
A ONG tornou-se uma espécie de ouvidoria defensora: motivo de orgulho.
A lista de agradecimentos devidos a anônimos, voluntários, autoridades e
formadores de opinião, puros de coração e intenção, certamente não cabe
aqui.
Esta mensagem é para falar da gratificação sentida por fazer parte da
história de Itatiba. Para falar da paixão e entusiasmo pela causa ambiental
na cidade e no mundo, que certamente frutificarão em muitos mais anos de
atividade, com a presença da JAPPA em Itatiba, em nossas vida e no futuro
do planeta.
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