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Aniversário de 2 anos da AAVA

QUeM SOMOS
A Associação dos Amigos do Vale do Aracatu é 
uma associação civil sem fins lucrativos, de caráter 
socioambiental e ecológico, que nasceu da reunião dos 
desejos e cuidados dos amigos do Vale do Aracatu. 
Em 2014, após um processo de luta cívica, na qual se 
vislumbrou o perigo e riscos que corria a natureza do 
entorno do Córrego do Aracatu, moradores da região, 
vizinhos e amigos se uniram para proteger e preservar 
esse belo e importante pedaço de Botucatu e assim 
nasceu a AAVA.

O que nos preocupa: 
O avanço desmedido da expansão urbana e a falta de 
conhecimento sobre a importância de nossos rios, 
de nossos vales e da nossa Cuesta, como importante 
fenômeno geográfico que é.  

O que nos ocupa:
• Promover ações que permitam o desenvolvimento 
sustentável e respeitoso à natureza e que empoderem 
o cidadão de sua capacidade transformadora.

• Possibilitar que os que usam a água do córrego, 
e plantam, e colhem em suas terras, continuem a 
usufruir e cuidar desse patrimônio da natureza.

• Conhecer e reconhecer cada palmo de terra, cada 
nascente de rios e córregos, cada cachoeira e matas 
nativas, e respeitar todos esses espaço. 

• Preservar a cultura regional e bem manejar o 
conhecimento cientifico e a legislação em vigor, na 
defesa do meio ambiente e na preservação da Bacia 
Hidrográfica do Alto Capivara.

• Reivindicar melhorias e cuidados do poder municipal, 
trazer a público as necessidades de cuidados 
emergenciais e cotidianos da natureza botucatuense e 
nos organizarmos como sociedade civil para atuar de 
forma ativa no nosso município. 

“As coisas mudam no devagar 

depressa dos tempos”
(Guimarães Rosa)

ediTOriAl
O ano de 2016  se encerrou 
turbulento e com muitas 
nuvens cinzas no cenário 
nacional brasileiro. No 
cenário de nossa cidade e da 
nossa Cuesta muitas lutas e 
trabalhos foram realizados.
A AAVA em 2016 continuou seu 
trabalho de organização sócio-
político-ambiental. Palestras 
foram realizadas, audiências 
públicas esquentaram 
a política municipal, 
trabalhos voluntários 
solidificaram parcerias e projetos futuros, 
desafios foram conquistados. 
Ao Vale do Aracatu as crianças vieram; os 
jovens, os adultos e os velhos deixaram 
suas energias impregnadas na terra roxa do 
café.  Muitas  amizades e muitas perspectivas 
positivas foram traçadas e serão realizadas 
neste ano de 2017.
Temos em Botucatu uma nova administração 
pública, assentada na técnica e na gestão 
responsável dos recursos públicos. Um novo 
prefeito com responsabilidade inequívoca 
sobre o nosso maior bem, a água. 
A AAVA se fará presente e apoiará todas as 
ações que corroborem com a preservação, 
desenvolvimento  qualitativo e uso racional do 
espaço urbano, do território e dos recursos 
naturais, escassos para hoje e para sempre.
No caso do abuso, da malversação, e da 
irracionalidade daremos a luta na medida do 
desafio. E venceremos!
Que o sol de 2017 venha forte. Nos encontrará 
de pé, logo cedo, com vontade e paixão de 
construir mais e melhor.

Saudações do Aracatu.

A POESIA É A PLANTA QUE DESPONTA
E A SEMENTE QUE SE PLANTA
E O GÉRMEM QUE CARREGA 
A CORAGEM

CORAGEM DO CABOCLO
DO ANDAR CEGO NA CUESTA TREMENDA
SE GUIAR PELO VENTO
PELO SOL NA FACE
PELO CHEIRO DO ALECRIM

NÃO HÁ MEDO NAQUELE QUE OLHA 
PARA DENTRO.
QUE VÊ?
A FORÇA DA SEMENTE
MINÚSCULA
UM GRANDE JACARANDÁ.

NÃO HÁ MEDO
HÁ ROCHA
O BASALTO
QUE PROTEGE O ARENITO
A VIDA NA ÁGUA.

(Fillipe Martins, presidente da AAVA)
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nOSSAS AçõeS

2016

31 de jAneirO 

Visita a estação de captação de água da Sabesp 

Projeto Aracatu na Sala de Aula - ASA

Juntamente com os Aventureiros do Túnel, 
a AAVA visitou a Estação de Captação de 
água da Sabesp - Rio Pardo/ Mandacaru. 
A visita foi orientada por funcionários da 
Sabesp e contou com 14 participantes.

MArçO

O projeto ASA permite que os discentes de 
Botucatu e região, vivenciem e correlacionem 
os conhecimentos adquiridos em sala de 
aula, através do conteúdo curricular formal 
nas áreas de geografia e ciências naturais, 
com a realidade local.
O projeto desenvolve-se em duas etapas: 
conteúdos apresentados na sala de aula e 
visita ao Vale do Aracatu.
O projeto teve início em Março de 2016 e foi 
realizado até Setembro deste mesmo ano. 
Neste período, o projeto teve a participação 
de cerca de 60 alunos.
Mais informações em http://www.aava.org.
br/asa.html
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05 de Abril 19 de Abril 

Abril e MAiO 

Audiência pública: proteção do Sistema Aquífero Guarani Audiência pública: Zepam das Águas

exposição itinerante “Proteção das Águas - Opção pela vida”

Em parceria com o Museu de Mineralogia 
Aitiara (MuMA), a AAVA promoveu a 
audiência pública para a apresentação do 
relatório “Adequabilidades e limitações 
da geodiversidade da área de influência 
da Cuesta na região de Botucatu”, de 
autoria do geólogo Antonio Theodorovicz. 
A audiência foi realizada na Câmara 
Municipal de Botucatu e teve a presença 
de aproximadamente 60 pessoas. 
https://youtu.be/0aW_Qa3P14I

A AAVA esteve presente e participou ativamente da audiência pública “Zepam das 
Águas”, com público aproximado de 40 pessoas.
https://youtu.be/OBdwEMgCGbw

Em parceria com o Museu de Mineralogia Aitiara 
(MuMA), a AAVA participou desta exposição itinerante 
sobre o Aquífero Guarani. A exposição foi realizada em 
um trailer que foi adaptado para servir de sala de aula, 
palco para a peça “Mãe Terra” e expositor das peças 
geológicas. O evento foi realizado em praça pública e 
em escolas municipais de Botucatu e teve por objetivo 
ampliar, divulgar e valorizar esse imenso 
patrimônio geológico que está sob os 
nossos pés e é um precioso reservatório 
de água natural, o Sistema aquífero 
Guarani. Estima-se que o público foi de 
aproximadamente 400 pessoas. 
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17 de MAiO 05 de jUnhO 

16 de jUnhO 

27 de MAiO e 12 de jUnhO 

AAVA no ecoideias curso Prático de Sistema Agroflorestal e Agroecologia 

Audiência pública: território de botucatu 

AAVA apoia equipe de triatletas

A AAVA participou do programa Ecoideias, da TV Unesp, através dos depoimentos de 
Fillipe Martins e Miguel Antunes. https://youtu.be/9itTUp0ZZTM 

Realizado pelo Instituto Giramundo Mutuando, 
o Curso Prático de Sistema Agroflorestal e 
Agroecologia foi realizado no sítio Aracatu, 
sede da AAVA. O curso teve a participação de 
18 pessoas. 

Esta audiência pública tratou de três 
diferentes projetos relacionados ao 
território botucatuense : o Projeto de 
Lei Complementar 012/2016, o Projeto 
de Lei 025/2016 e o Projeto de Lei 
026/2016.O público contou com mais de 
120 pessoas e a AAVA esteve presente e 
participou ativamente da audiência.
https://youtu.be/
yfVkWnLW7OM?list=PLCo45A-y_
GWeo6HpXprRiOkpPTNtKKKE2 

A AAVA apoiou os atletas Tiago Dornfeld e Guilherme Moura em duas provas 
realizadas em Botucatu.  No festival Brasil Ride, os nosso atletas pedalaram 200KM 
e no Haka Race realizaram uma prova de triatlo, obtendo o 2º lugar.
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09 de jUnhO 24 e 25 de jUnhO 

AGOSTO 

09 de jUnhO 

Palestra: Serra ou cuesta botucatuense? 6ª conferência Municipal de botucatu

contribuições para Plano de Governo do Município de botucatu

inauguração Poupatempo Ambiental

A palestra, que teve três 
apresentações no dia 09, abordou o 
tema “Cuesta Botucatuense” visando 
estimular e sensibilizar a comunidade 
quanto à sua importância e 
fragilidades, especificamente na região 
que compreende a área de recarga do 
Sistema Aquífero Guarani. 
Este evento integrou a programação 
da Semana Municipal do Meio 
Ambiente, uma parceria da Secretaria 
de Municipal do Meio Ambiente, do 
Programa Ecoeficiência do Senac e do 
Projeto Aracatu na Sala de Aula – ASA. 
O público foi de aproximadamente 60 
pessoas.

A AAVA instituiu a Comissão 
Preparatória da 6ª Conferência 
Municipal das Cidades de Botucatu , 
participando assim da organização, 
promoção e realização desta 
Conferência. O evento teve a 
participação de cerca de 40 pessoas. 
http://acontecebotucatu.com.br/
cidade/botucatu-realizara-6a-
conferencia-municipal-da-cidade/

http://acontecebotucatu.com.br/
cidade/conferencia-da-cidade-
aprova-demandas-e-delegados-de-
botucatu/

A AAVA e a urbanista Isadora Marchi organizaram e 
apresentaram o documento “Contribuições para Plano de 
Governo do Município de Botucatu” aos partidos políticos e 
seus respectivos candidatos às eleições de 2016. O documento 
buscou estreitar visões e compreender a transversalidade dos 
temas tratados, bem como colaborar com o planejamento da 
cidade e  planos de governo dos diversos partidos.

A secretária Patrícia Iglecias inaugurou, no dia 09 de 
Junho, a primeira unidade do Poupatempo Ambiental, 
em Botucatu, que reúne em um só espaço as diversas 
unidades do Sistema Ambiental Paulista (AmbienteSP), 
a saber: Agência Ambiental da Cetesb, as regionais da 
Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais 
(CBRN), da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental (CFA), 
da Fundação Florestal e o posto da Polícia Ambiental, além 
da sede da Guarda Civil Ambiental municipal.
A AAVA esteve presente como membro do COMDEMA 
(Conselho Municipal do meio Ambiente). O evento reuniu 
mais de 80 pessoas.
http://acontecebotucatu.com.br/ecologia/botucatu-
inaugura-1o-poupatempo-ambiental-do-brasil/ 
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23 de AGOSTO SeTeMbrO 

24 de SeTeMbrO 

100ª reunião ordinária do cOMdeMA Projeto de reflorestamento

Festival Florescer

Legenda, legenda, legenda

O Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente de Botucatu 
(Comdema) realizou sua 100ª 
reunião ordinária, no dia 23.08.2016. 
A finalidade principal do Comdema 
é unir esforços entre a sociedade 
civil organizada e o poder público 
na defesa conjunta pelo patrimônio 
ambiental municipal. A AAVA esteve 
presente, cumprindo assim o seu 
papel de membro/vice-diretoria 
deste Conselho. A reunião teve 21 
participantes.

http://acontecebotucatu.com.br/
cidade/conselho-municipal-de-
defesa-do-meio-ambiente-promove-
100a-reuniao-ordinaria/

O projeto consiste no reflorestamento 
de cinco nascente no Vale do Aracatu, 
e está sob a responsabilidade 
da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Botucatu e da empresa 
Assobio Soluções Socioambientais 
em parceria com a Eucatex, com 
a proprietária da Fazenda Monte 
Selvagem e com a AAVA.

A AAVA esteve presente no 3° Festival Florescer 
e aproveitou a oportunidade para conversar 
com o público sobre o Vale do Aracatu, sobre 
o Sistema Aquífero Guarani e sobre o território 
botucatuense, através da exposição de mapas, 
vídeos e fotografias. O evento reuniu cerca de 
120 participantes. 

http://www.botucatu.sp.gov.br/home.asp?include=mostra_noticias&id_video=&id_
radio=&id_noticia=19404&id_evento=&id_categ=7&id=&ano=&busca=&nova_
busca=0&galeria=&seu_nome=&seu_email=&sua_mensagem=&seu_endereco=&seu_
bairro=&sua_cidade=&seu_cep=&seu_estado=&seu_fone=&rolagem=0&pagina= 
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16 de OUTUbrO 02 de deZeMbrO 

10 de nOVeMbrO 

2ª campanha cuesta limpa Girourbano

Palestra na Faculdade Galileu

A campanha Cuesta Limpa, criada 
em 2015 pelo Conselho Municipal 
de Turismo (Comutur) com apoio 
da Prefeitura de Botucatu, busca 
sensibilizar a população e turistas 
para o problema do descarte de 
lixo em locais inadequados.
No dia 16.10, foi realizada a 3ª 
etapa da Campanha, no Vale do 
Aracatu. A limpeza foi realizada 
pelo grupo Aventureiros do Túnel e 
pela AAVA e resultou na recolha de
11 sacos de lixo de materiais 
recicláveis. A ação contou com a 
participação de 17 pessoas. 

O Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente) promoveu no dia 
02.12.2016 a 1ª fase do projeto “Girourbano”, que consiste em demonstrar para 
a população a importância ambiental de determinadas áreas de Botucatu e a 
necessidade de sua preservação, com foco principalmente no uso e ocupação do 
solo ordenado e sustentável. Na oportunidade foram convidados representantes da 
Prefeitura, Câmara, conselhos municipais, sociedade civil organizada e população 
em geral, que visitaram os atrativos ambientais e turísticos da região leste e sul. A 
AAVA participou da organização e esteve presente no evento como membro/vice-
diretoria do COMDEMA. O evento teve a participação de 22 pessoas. 
http://acontecebotucatu.com.br/ecologia/comdema-promoveu-1a-etapa-do-
projeto-girourbano/

Integrantes da AAVA deram uma palestra ao 
Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade 
Galileu – Botucatu. Na palestra foram abordados 
os seguintes assuntos: importância do estudo de 
bacias e rede hidrográficas  para o planejamento 
urbano, drenagem urbana, cuesta basáltica, 
Sistema Aquífero Guarani, estudos de casos locais e 
organização popular. A palestra teve duração de 1h 
e um público de 15 alunos do curso.  



Visitas no Vale do Aracatu
Durante o ano de 2016, promovemos 
passeios no Vale do Aracatu no âmbito do 
ecoturismo, da educação ambiental e da 
avaliação técnica, a fim de acompanhar 
os danos ambientais que esta região vem 
sofrendo. Estima-se que através deste 
diversos passeios, cerca de 60 pessoas 
visitaram o Vale do Aracatu.

A Voz do Aracatu
 “A Voz do Aracatu” é um programa de rádio criado e realizado pela AAVA desde 
Novembro de 2014. O programa sempre trouxe em sua pauta assuntos políticos e 
socioambientais, e era apresentado por Fillipe Martins e Malvina Parré,  aos sábados, 
das 9 às 10h, na Rádio Municipal F8 – AM 1540.
Em 2016, foram ao ar mais de 30 programas “A Voz do Aracatu”, com a transmissão 
de informações locais, regionais, nacionais e internacionais , e algumas entrevistas. 
Em Setembro deste ano o programa deixou de ser transmitido pela Rádio F8 e até a 
redação deste relatório não havia voltado ao ar.

jAneirO A deZeMbrO
Participação em conselhos Municipais
Durante o ano de 2016 a AAVA participou de dois 
conselhos municipais. No Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), Fillipe Martins, 
representante da AAVA, foi eleito vice presidente em 10 
de Fevereiro para o biênio 2016/2017. Já no Conselho 
Consultivo do Parque Natural Municipal Cachoeira 
da Marta, A AAVA continua exercendo o papel de 
Secretaria Executiva. Neste âmbito, a associação 
esteve presente em todas as reuniões realizadas por 
estes Conselhos durante o ano de 2016.

jAneirO A deZeMbrO
reuniões ordinárias e extraordinárias
 Durante o ano de 2016 a AAVA organizou 
e participou de diversas reuniões (mais de 
80) com associados da AAVA, com outras 
associações, com proprietários de terra do 
Vale do Aracatu, com secretários do governo 
municipal, vereadores , advogados e outros 
parceiros.



Contatos 

Site: www.aava.org.br

E-mail: valedoaracatu@hotmail.com

Facebook: www.facebook.com/aavaorg/ 




