
 

 1/5 

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 – SETEMBRO/2014 

 

 

 Realizadas 04 Reuniões Ordinárias (04; 11; 18 e 25/09/2014) 

 04/09/2014 = Dentro do programa de manutenção preventiva, foram construídos e 
substituídos dois bonecos “Zé do Rio”. Um no Córrego Perpétuo, ao lado da 
Câmara de Vereadores e o outro em frente ao Moinho do Denoni. 

         
 

         
 
 
 

 05/09/2014 = Recebida em nossa sede, visita de representantes  da empresa 

ORDEM AMBIENTAL. Focada em atender a necessidade de reciclar os resíduos 
eletrônicos, inclusive da linha branca, para gerar matéria prima sem a necessidade da 
utilização de recursos naturais, garantindo a satisfação e as necessidades das 
gerações futuras, a ORDEM AMBIENTAL fornece certificação de descarte correto. A 
empresa faz coleta em qualquer localidade, mantendo serviço de disk coleta gratuita 
(4534-0553 ou contato@ordemambiental.com.br). 

 

mailto:contato@ordemambiental.com.br
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 09/09/2014 = Participação de representantes da JAPPA em reunião do CONDEMA, 

Na oportunidade foi reiterada e apoiada pela maioria dos presentes, o atendimento à 
obrigatoriedade de apresentação de projeto para aquisição de qualquer bem ou 
equipamento com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente. 

 
 

 18/09/2014 =  CLEAN UP DE WORLD - Realizado neste dia, das 8h30m às 

11h30m, evento integrado ao movimento mundial de comemoração do Dia Mundial 
de Limpeza de Rios e Praias (Clean Up Day).  Na oportunidade, foram coletados 
900 Kg de lixo (garrafas pets, garrafas de vidro, roupas, calçados, lâmpadas, caixas 
de papelão e de isopor, TV, aparelho de som 3x1, pára lama de caminhão, lona de 
caminhão, embalagens de alimentos, fraldas descartáveis, preservativos, cachimbos 
de crack, revistas e até animais mortos).  
O trecho do rio compreendido entre o viaduto do Jardim De Lucca e a ponte do 
Mercadão foi novamente alvo da ação promovida.  
A ação contou com o apoio do Projeto Câmara Verde da Câmara Municipal de Itatiba, 
e com a presença de voluntários de nossa Associação, do TG 02-070 (atiradores e 
Sub Tenente Leandro Beckenkamp, da ETEC Rosa Perrone Scavone, da Litucera, do 
Comandante Altair Torso do Corpo de Bombeiros Municipal, do Senhor Vice-Prefeito 
Ariovaldo Hauck da Silva, do Vereador e Presidente da Câmara Sr. Vitório Massaru 
Bando, além dos Senhores Vereadores Celso de Melo e Décio da Farmácia. 
 

      
 

   
 



 

 3/5 

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)  

 
 
 
 

 19/09/2014 = Realizada palestra de educação/conscientização ambiental 

(Escassez Hídrica e Consumo Consciente) na EMEB Nazareth S. R. Barbosa. 
 

  
 
 
 

 23/09 + 24/09 + 25/09 e 26/09/2014 = Realizadas nesses dias, graciosamente, 

palestras para cerca de 600 crianças, de duas faixas etárias, com diferentes 
apresentações, concebidas para cada uma das faixas.  
Os objetivos das palestras que são : contribuir para a conscientização ambiental, 
oferecer orientações sobre o consumo consciente, inclusive de água, em face dos 
atuais problemas de falta d’água, foram amplamente atingidos e as palestras 
contaram com a participação ativa e grande interação das crianças presentes. 
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 27/09/2014 = Visitada a ONG Caminho Verde na cidade de Campo Limpo 

Paulista. Na oportunidade foram intercambiadas informações e experiências sobre 
as ações e projetos realizados por ambas as entidades, além de comentadas as 
similaridades das dificuldades enfrentadas, os apoios recebidos e voluntariado. 

 
 

 29/09/2014 = Texto publicado em coluna do Jornal “A Cidade”, ano I nº 15, escrito 
pelo Senhor Edison Antonio Guidi, diretor vice-presidente da JAPPA: 

 
Água que não chega, ou não há água que chegue? 

 
“O Chamonix está sem água?” - Tem sido indagado na cidade.  
Assim chegou a informação. 
A realidade, entretanto, é bem diversa.  
Quem está com horizonte de abastecimento de água fixado para antes do fim do 
ano, é todo o Estado de São Paulo, especialmente a área dependente do Sistema 
Cantareira, na qual Itatiba se insere.  
O que o Chamonix fez foi, encarar de frente a crise que se abate sobre todos.  
Até então, mesmo com certo grau de imprecisão, as medidas adotadas já 
permitem falar sobre um horizonte de abastecimento até o mês de abril ou maio 
de 2015. 
Além disso, outras medidas estão em curso para estender o horizonte para, pelo 
menos, 2015 inteiro. Poços, caça vazamentos e campanha de conscientização 
reduzirão o risco de desabastecimento no Chamonix a longo prazo. 
Esperamos que, quem agora fala do Chamonix não ter água, não tenha que 
descobrir as conseqüências que podem advir da falta de coragem para o 
enfrentamento e da omissão em se adaptar ao cenário de pouca água para todos.  
Esse é um dos pontos centrais de qualquer estratégia de sobrevivência em grupo. 
Sabe-se que muitas caixas d’água foram introduzidas nas casas do Condomínio e 
que uns tantos poços estão sendo projetados e ou perfurados.  
Ora, essas são soluções que buscam saída para o indivíduo, mas que podem 
comprometer a coletividade, na medida em que drenam o freático, que a todos 
deve servir. As caixas por sua vez, demandam tratamento periódico, para não se 
converterem em focos de contaminações e doenças, especialmente a dengue.  
Existe uma visão distorcida de que as medidas adotadas sejam apenas um 
racionamento, uma mera restrição. Entretanto trata-se antes de racionalização, ou 
seja, de se estabelecer novas formas de viver com a escassez de um bem 
essencial, como nunca nos defrontamos.  
A solução não virá apenas de se encontrar mais água, mas de conviver melhor 
com a sua carência, o que não deve se atenuar nos próximos anos : se não pela 
falta de oferta, pelo excesso de demanda, devido a excessiva e crescente pressão 
humana sobre os recursos naturais.  
É preciso entender que o consumismo indiscriminado exige água em processos 
de produção e descarte em volume insustentável.  
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É necessário que se perceba a diferença entre o custo e o valor de algo essencial 
à vida. Quando a consciência desse valor se disseminar, cada indivíduo sozinho 
evitará o desperdício na forma de banhos prolongados, torneira totalmente aberta, 
descargas em sanitários com água tratada, lavagem de calçadas, decks e 
telhados, como tantas outras formas de usos desnecessários.  Como diria Darwin: 
quem melhor e mais rápido se adaptar terá mais chances.   
O empenho em participar deve ser de cada um, (re) construindo hábitos 
sustentáveis e buscando soluções individuais compatíveis com as coletivas – 
única forma de sairmos do “enrosco” em que estamos metidos. 
Participe: ninguém é imune à crise, aos problemas e aos desafios que aí 
estão.  

 
 

 30/09/2014 = Presença de representantes da JAPPA, em Reunião Extraordinária 

do CONDEMA, realizada na sala de reuniões da Secretaria de Meio Ambiente e 
Agricultura, quando foram apresentadas as diretivas a serem implementadas no 
município para apresentação do programa Município Verde-Azul da Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente (SEMA). 

 
 
 
 
 
 
       Itatiba/SP, 30 de setembro de 2.015. 


