
 

 1/1 

JACARÉ RIBEIRÃO VIVO - ASSOCIAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL      

Travessa Monsenhor Koly, 14 - S01 – Centro -  ITATIBA/SP - CEP 13250-304 

WWW.ribeiraojacare.com.br   e-mail ribeirao.jacare@uol.com.br      Fone (11) 4524 3204 

     (Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei Municipal 4201 de 30/09/2009)  

           CNPJ: 09.006.872/0001-31 

 
 
 
 
 

JAPPA 14 anos  

 

 

Fundada em 17 de maio de 2007, a JAPPA tem como propósito essencial o resgate, 

a preservação e a conservação do nosso Ribeirão JACARÉ.  

Ciente de que nada se consegue isoladamente, nos 14 anos de jornada seguintes, a 

JAPPA desenvolveu projetos de conscientização e mobilização, que sem dúvida 

tiveram entre outros méritos o de colocar o Ribeirão no foco das atenções. 

Não só palestras, material de divulgação, gibi e Zés do Rio foram gerados, como a 

promoção de eventos: peixamentos, plantios e limpezas simbólicas de corpos 

d’água, com ativa participação em quantas ações alinhadas pudesse apoiar, as quais 

se multiplicaram também por iniciativas do poder público. 

Eis que a cidade teve criada a Secretaria de Meio Ambiente, com que não contava, 

tendo o Ribeirão até ganho uma representação na arquitetura da Praça da Bandeira. 

Em seu ativismo os voluntários da JAPPA rapidamente perceberam que a vida do 

Ribeirão é em grande parte definida por seus afluentes, pelo cuidado com as 

nascentes, pelos hábitos da população e pela vontade política das autoridades 

Municipais.  

Constatou-se também que pouco ou nada disso acontece sem pressão da sociedade 

exigindo que o bem comum e o direito à qualidade de vida sejam realmente 

garantidos. 

Ao completar 14 anos de atividade, que muito nos orgulha e engrandece Itatiba, 

registra-se com satisfação a manifestação do JI em defesa e cobrança de mais 

carinho e cuidado com o nosso Rio, com o que a JAPPA se solidariza e apóia. 

Mesmo impedida pela pandemia de promover as limpezas simbólicas das margens 

do Ribeirão ou outros eventos como a comemoração do aniversário da Associação, 

espera-se que a atividade não seja abandonada, nem pelo Poder Público nem pelos 

cidadãos.  

Manifestações do JI cobrando essa limpeza é fator da maior relevância para que se 

atinja o propósito de que o rio, de nossa cidade, seja um curso d’água limpo, 

saudável e bonito. 

Por óbvio a qualidade do Ribeirão é fiel reflexo do grau de consciência, cidadania e 

respeito dos itatibenses, para o que muito contribuem os estímulos e exemplos de 

engajamento de autoridades e formadores de opinião. 
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