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 J A P P A      N E W S 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JULHO/2012 
 
 
Ø 03 Reuniões Ordinárias (05 + 12 e 26/07/2012) 

 
Ø Realizadas durante este mês, 14 palestras de conscientização ambiental, 

dentro do convênio assinado com a Prefeitura do Município, sendo as mesmas 
assistidas por 909 crianças – Cada criança recebeu 01 livro para incentivo à 
leitura. 
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Ø 05/07/2012 = Encaminhado dois ofícios ao GAEMA/PCJ – Núcleo 

Campinas: 
 

a) Ofício 013/2012 sugerindo ao Grupo de Atuação Especial de Defesa do 
Meio Ambiente, que a empresa NEOTEXTIL seja compelida a remover os 
dispositivos originalmente utilizados para descarte de efluentes (canos em APP), 
pois esta empresa já está conectada ao sistema de coletores e tratamento da 
SABESP. 

 
    b) Ofício 014/2012 respondendo ao ofício nº. 228/2012 GAEMA Campinas, 

sobre possível existência de tubulação em área de APP, usada para descarte de 
efluentes da empresa S/A Fabril Scavone. Como se tem acesso ou conhecimento do 
local onde possivelmente existissem tais dutos, devido a área ser inacessível, pois o 
Córrego que recebia os efluentes está canalizado há anos, sugeriu-se ao GAEMA, 
dirigir a questão à área de Fiscalização Ambiental da Prefeitura de Itatiba, que 
mediante poderes específicos e alguma especialização, poderia ingressar no 
estabelecimento e solicitar informações e apresentar dispositivos antes utilizados e 
comprovar sua eventual desativação e/ou destruição. 
 
 
Ø 05/07/2012 = Recebida doação de um notebook da Sra. Ana Rita Silveira 

Costa Borella. 
 
Ø 05/07/2012 - Recebida relação atualizada da SABESP informando a situação 

de cada empresa quanto a sua conexão aos coletores da SABESP. Estaremos  
fazendo questionamentos à estatal do porque da não existência na lista de 
algumas empresas que provavelmente deveriam descartar seus efluentes 
líquidos em coletores da SABESP, tais como Indústria Têxtil NS do Belém, 
Monter e Lustres Hansa, entre outras.  

 
Ø 05/07/2012 = Encaminhada listagem com “status” das empresas, referente 

interligação aos coletores da SABESP à Vigilância Sanitária. 
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Ø 07/07/2012 = Presenciado despejo criminoso de efluente industrial em corpo 

d’água de nossa cidade, no Córrego Barra Funda e constatou-se tratar de efluente 
vindo da empresa BORDEAUX. Também tivemos relato de moradores vizinhos 
da empresa e do corpo d’água, que o odor exalado no local era extremamente 
forte e insuportável. Feitos ofícios de denúncia aos órgãos competentes, sendo, 
via E. Mail à CETESB-Campinas e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
do Município e via correio ao GAEMA/PCJ Núcleo Campinas. Em todos os 
ofícios foram anexadas fotos: do cano, do leito do Córrego e das águas do 
Ribeirão Jacaré, que após a foz do Córrego Barra Funda, ficaram inteiramente 
negras. Também disponibilizadas fotos em página do facebook da JAPPA 
(Ribeirão Jacaré). 
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Ø 19/07/2012 = Participação em Audiência Pública do Plano de Saneamento 

Básico do Município, realizada no Auditório Abílio Monte na Câmara 
Municipal. 

 
Ø 25/07/2012 = Após denúncia, detectado pela JAPPA, lançamento em corpo 

d’água (Ribeirão Jacaré) neste dia, na Rua José Monteiro Nunes – Jardim do 
Engenho. Comunicado ao Secretario Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, que acompanhado por técnicos de sua Secretaria, identificou ser 
um rompimento de tubulação do coletor da SABESP o causador da poluição 
nas águas do ribeirão. Feito coleta de amostras da água. 
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