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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 2017 foi como todos 
os anos de trabalho na AAVA: 
rico em experiências, cravado 
de expectativas, conquistas 
e alegrias. O velho sábio 
Suassuna já dizia que o pobre 
é o que quer muitos bens 
materiais, e o rico é o que quer 
pouco. Ser rico é ter muito 
sorriso, comprometimento 
com o comum, com o olhar do 
outro. 
Estivemos em 2017 em 
escolas, na Cuesta, na Casa 
dos Conselhos, na Prefeitura, na Câmara Municipal, nas ruas, praças e bosques. Sempre 
estivemos acompanhados de gente preocupada e doando-se pela cidade, própolis, pro 
nossa cidade. 
Foi um ano bom, um exemplo para os próximos. Temos adiante  trabalho que 
engrandece a alma, olhares que procuram exemplos. 
A AAVA continuará presente, forjada no basalto do Aracatu, para ser exemplo de que ser 
rico é ser o mundo!
Os desafios de 2018 serão  imensos, nosso país precisa de projeto nacional de 
desenvolvimento, aqui faremos nossa parte.

Saudações do Aracatu.

Um ano não são números amontoados
São atos contínuos pensados. 
Prensados nas nossas mentes.
Contados pelos ponteiros de mudos relógios.
A areia na ampulheta é sempre o melhor tempo;
O tempo escorrido, grãos de areia .
Sedimentos de experiências soprados .
Viver o tempo na cuesta é assim
É viver soprado!

(Fillipe Martins, presidente da AAVA)
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nOSSAS AçõES

2018

JAnEIRO A MARçO dE 2018 

Criação de Plano de negócios para a implementação do Ecoturismo no Vale do Aracatu 

Entrevista do presidente da AAVA

Botu.Urbe

Através de reuniões, visitas a outras 
cidades (Brotas, Itatinga) que desenvolvem 
o ecoturismo, diagnóstico do Vale do 
Aracatu e da situação do turismo em 
Botucatu, a AAVA criou este documento 
norteador para ações que futuramente 
possam vir a ser implementadas na região. 
Envolvidos no processo: 5 pessoas.

19 dE JAnEIRO

MARçO A AgOSTO dE 2018

Entrevista do presidente da AAVA, Fillipe Martins em parceria com a socioambientalista, 
Patrícia Shimabuku para o Jornal Agência14News “Socioambientalista alega que 
nascente está sumindo por conta da força da água que sai de galerias de bairro”.
http://www.agencia14news.com.br/botucatu/associacao-alega-que-nascente-esta-
sumindo-por-conta-da-forca-da-agua-que-sai-de-galerias-de-bairro 

Este grupo de trabalho (GT), formado 
por urbanistas e ambientalistas 
realizou estudos e propostas 
para a minuta do Projeto de Lei 
Complementar sobre o Plano 
Diretor Participativo do Município de 
Botucatu.  O GT se reuniu 7 vezes, 
fez 5 reuniões com o Poder Executivo 
e Secretaria de Planejamento e 
realizou duas visitas externas: no 
Instituto de Pesquisa, Administração e 
Planejamento (IPPLAN) - São José dos 
Campos, e no Instituto de Pesquisa e 
Planejamento de Piracicaba (IPPLAP).
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20 dE MARçO 22 dE MARçO  

21 dE MARçO 

Entrevista do presidente da AAVA 1º Encontro de gestão das Águas 

Participação em Audiência Pública – Campanha da Fraternidade

Entrevista do presidente da AAVA, Fillipe Martins, publicada no artigo “ A importância 
ecológica, social e econômica da microbacia hidrográfica do Aracatu”, autora: Patrícia 
Shimabuku. Jornais Notícias Botucatu e Diário da Serra.
http://noticias.botucatu.com.br/2017/03/20/a-importancia-ecologica-social-e-
economica-da-microbacia-hidrografica-do-aracatu/ 

Participação da AAVA com a Palestra “Cuesta Basáltica Botucatuense e Vale do Aracatu”
A Secretaria Municipal do Verde promoveu no Dia Mundial da Água o 1º Encontro 
de Gestão das Águas. O evento reuniu representantes do Poder Público Municipal, 
Organizações Não Governamentais e membros da iniciativa privada com o objetivo 
de apresentar e dialogar sobre as experiências bem sucedidas adotadas em 
Botucatu nos últimos anos quanto à questão ambiental, em especial na proteção e 
recuperação de nascentes. 
Uma das ações apresentadas como modelo positivo foi a do plantio de 20 mil mudas de 
espécies nativas, em 12 hectares de preservação permanente na microbacia hidrográfica 
do Córrego Aracatu, realizado entre setembro de 2016 e fevereiro deste ano. 
O Público do evento foi de aproximadamente 70 pessoas.
http://acontecebotucatu.com.br/ecologia/botucatu-promovera-1o-encontro-de-
gestao-das-aguas/

A Câmara Municipal de Botucatu realizou audiência pública para tratar do tema da 
Campanha da Fraternidade 2017 - “Biomas brasileiros e defesa da vida”. A audiência 
foi coordenada pelo Padre Francisco, pároco da Paróquia São Pio X de Botucatu e 
Presidente da Comissão Arquidiocesana “Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz” 
que convidou a AAVA e o COMDEMA para falar da importância do Giro Urbano e sobre 
problemáticas socioambientais.
O evento foi transmitido, ao vivo, pelo site da Câmara e pelo canal 61.3 da rede aberta 
de televisão e teve a presença de 45 pessoas.
http://www.camarabotucatu.sp.gov.br/portalxv/viewevento.asp?xcodigo=159 
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22 dE MARçO 

08 dE MAIO 

20 dE MAIO 

25 dE MAIO 

AAVA apoia equipe de ciclistas

Palestra no Lions Club de Botucatu

Participação em mesa redonda

Participação em programa de rádio

Os ciclistas Guilherme Moura e Tiago Dornfeld tiveram o apoio da AAVA em dois eventos 
organizados pelo Brasil Ride: “Brasil Ride 24horas” e o “Festival Brasil Ride”. As provas 
aconteceram em Março e Junho, em Botucatu. Cada evento reuniu mais de 500 pessoas. 
https://www.brasilride.com.br/24horas

A AAVA realizou uma palestra na sede 
do Lions Clube de Botucatu sobre o 
Vale do Aracatu, a Cuesta Botucatuense 
e a importância de se pensar um 
desenvolvimento sustentável para a 
cidade. No dia 03 de Junho foi realizado 
um plantio no Vale do Aracatu com o apoio 
e participação dos membros do Clube.
Público: 15 a 20 pessoas em cada evento. 

Mesa Redonda “Proteção das águas, opção pela 
vida”, promovida pelo Museu de Mineralogia Aitiara 
(MUMA), no âmbito da 15ª Semana de Museus. 
Fillipe Martins, presidente da AAVA, participou da 
mesa, em substituição do secretário do Verde, 
juntamente com Prefeito Mário Pardini e os geólogos 
José Paulo J.M.Netto e Antonio Theodorovicz. O 
evento ocorreu no Espaço Cultural de Botucatu, com 
público de 20 pessoas.

A AAVA participou no programa da Rádio 
Municipalista que teve como tema: “Como 
estão as áreas de descarga de águas nas 
áreas da Cuesta? Qualidade das nossas águas, 
preservação de pontos importantes da Cuesta? 
Quais os principais desafios atuais?”. O programa 
durou 1:30h e teve como participantes: Fillipe 
Martins (AAVA), Márcio Piedade (Secretaria do 
Verde), Rafael Romagnoli (COMDEMA) e  Sidir da 
Silva Junior (Equaliza Ambiental).
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MAIO A AgOSTO 09 dE JUnhO 

Aprovação de Plano diretor Participativo Participação do 5º Simpósio Internacional de Microbacias Hidrográficas

A AAVA teve participação efetiva no processo de aprovação do Plano Diretor 
Participativo, Projeto de Lei Complementar n.º 015/2017, através das seguintes ações:
• 5 Reuniões com Grupo de Trabalho, composto por 6 pessoas (urbanistas, 
ambientalistas e professores) que resultou no envio de “Propostas para Termo de 
Referencia – PDP-2015”. 
• “World Café com o Legislativo”- 4 encontros com os vereadores de Botucatu, 
fundamentados na metodologia participativa do Projeto ASA/AAVA. As reuniões 
tiveram como objetivo o estudo e a análise do “Eixo Território” da minuta do Projeto de 
Lei. Os encontros foram organizados por Patrícia Shimabuku, aconteceram em Julho e 
Agosto, e tiveram a presença de 6 a 8 vereadores. 
• Presença em abertura oficial, e em todas as audiências públicas (6) que trataram da 
análise e aprovação do PDP. Julho e Agosto, público aproximado: entre 40 e 60 pessoas.

Apresentação do Pôster “O que a sociedade civil pode fazer para melhorar a gestão de 
uma microbacia”. Autores: Fillipe Martins, Martha Morais, Patrícia Shimabuku, Solveig 
Willgohs. Auditório da FCA/Unesp Botucatu, 09 de Junho, público de 160 inscritos.

21 dE JULhO  

Programa Transparência Pública

A AAVA participou do 
Transparência Pública, programa 
da TV Câmara de Botucatu. O 
entrevistado foi Fillipe Martins 
que falou sobre a constituição da 
AAVA, o Vale do Aracatu, a Cuesta 
Basáltica e o sobre a importância 
de um planejamento que vise o 
desenvolvimento sustentável do 
município de Botucatu. 
A entrevista pode ser vista no 
YouTube: https://youtu.be/
ATsVal1G7Ds .
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25 E 30 dE AgOSTO 29 dE AgOSTO 

Conversas Urbanas 2 Presença em Aditamento de Projeto

Em 2015 aconteceu a 1ª edição do “Conversas 
Urbanas”, motivado pela revisão do Plano Diretor 
Participativo 2015. O evento é apartidário e com 
objetivo de se discutir e pensar a cidade, para 
tentarmos entender melhor o que Botucatu tem a 
nos dizer,  visando traduzir tais informações em 
melhorias à cidade e aos seus habitantes.
Nos dias 25 e 30 de Agosto de 2017 foi realizado o 
“Conversas Urbanas 2”, com os mesmos objetivos 
e formato que a 1ª edição, já que a revisão do Plano 
Diretor Participativo 2015 ainda estava em curso.  
Foram 2 dias com 2 convidados em cada sessão, para trazer o debate sobre “A 
cidade que temos - sua configuração física e social - e a cidade que queremos - seus 
potenciais e dificuldades”, pautando este diálogo na importância do planejamento 
econômico e territorial. Fillipe Martins (AAVA) participou da “Mesa 1 - Território e 
sociedade: breve leitura socioterritorial do município”. O público, de 40 a 60 pessoas,  foi 
composto por pessoas de diversas áreas de interesse e atuação. O evento aconteceu 
no Espaço Cultural – Botucatu e foi organizado pelo Instituto Botucatu (IBOT). 
http://noticias.botucatu.com.br/2017/08/14/opiniao-conversas-urbanas-2/ 

No dia 29, o Prefeito Mário Pardini se reuniu com o Secretário-Adjunto de Justiça do 
Estado de São Paulo e presidente do Fundo de Interesses Difusos do Estado (FID), Luiz 
Madureira, para a assinatura do aditamento do projeto de adequação da infraestrutura 
do Parque Cachoeira da Marta.
Além de Pardini, também participaram do encontro o Deputado Estadual Fernando Cury 
e a comitiva botucatuense: o  Secretário do Verde, Márcio Piedade Vieira, o Secretário 
de Habitação, José Carlos Broto, o integrante da Associação dos Amigos do Vale do 
Aracatu, Fillipe Martins, a agrônoma municipal Irene Menezes e a responsável pela 
elaboração do projeto, Daniela Traficante.
O Parque da Cachoeira da Marta está fechado ao público desde 2010, quando a trilha foi 
prejudicada por causa da chuva. O projeto estava parado devido à licença do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), uma vez que foram encontrados 
supostos vestígios arqueológicos na região do parque.
Durante a reunião, foi autorizada a prorrogação do prazo da obra por mais 24 meses, 
para que Botucatu pudesse utilizar R$1,6 milhão já liberado para a adequação do 
Parque Natural.(...)
“O mais importante desta obra é Botucatu enxergar o potencial para o desenvolvimento 
econômico-turístico da cidade. Nós temos três unidades de conservação, mas o 
Parque da  Marta é o único parque que tem cachoeira. Com o centro receptivo, vamos 
conseguir desenvolver o turismo e trazer renda para a cidade”, citou Filipe Martins, da 
Associação dos Amigos do Vale do Aracatu.
https://acontecebotucatu.com.br/cidade/prefeitura-consegue-aditamento-do-projeto-
de-adequacao-do-parque-cachoeira-da-marta/
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19 dE OUTUBRO JAnEIRO A dEzEMBRO 

22 dE OUTUBRO 

Visita a Centro de Tecnologia Participação em Conselhos Municipais e Comitê 

Participação no CBh-SMT 

Apoio em etapa do Circuito Pró-Cuesta Trekking

No dia 19 de Outubro, Márcio Viera 
(Secretaria do Verde) e Fillipe Martins 
(COMDEMA/AAVA)  estiveram 
no Centro de Tecnologia de Lins 
buscando o apoio e possível parceria 
para a obtenção de um sistema de 
georreferenciamento para as cartas 
do recém aprovado Plano Diretor de 
Botucatu.  Esta parceria, se efetivada, 
será de grande valia para Botucatu, 
pois garantirá maior precisão à gestão 
territorial do município.

Durante o ano de 2017 a AAVA participou de três Conselhos Municipais:
• COMDEMA: 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. 
• Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal Cachoeira da Marta: neste Conselho 
a AAVA continua exercendo o papel de Secretaria Executiva. 
• Conselho Municipal de Turismo: desde Setembro, a AAVA ocupa uma cadeira no 
COMUTUR.
A associação esteve presente em todas as reuniões realizadas por estes Conselhos 
durante o ano de 2017.

Desde Março de 2017 a AAVA participa do Comitê de Bacia Hidrográfica Sorocaba 
e Médio Tietê (CBH-SMT) . A Associação é suplente da organização SOS Cuesta e é 
membro da Câmara Técnica de Eventos e Educação Ambiental (CTEEA). Durante este 
ano estivemos presentes em 2 reuniões, público entre 20 e 30 pessoas. 

A AAVA apoiou o evento - fez a sugestão do percurso para mapa de navegação e 
representou o COMUTUR - realizado pela Pro Cuesta Adventure, que realizou a 7ª 
etapa do Circuito Pró-Cuesta Trekking no Vale do Aracatu. O evento teve a participação 
de 55 atletas. 
https://www.facebook.com/procuesta.trekking 
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21 dE nOVEMBRO nOVEMBRO E dEzEMBRO dE 2017 

Reunião do CBh-SMT Atualização de Plano diretor de Turismo

Presença e Participação da AAVA em 
reunião do Plano de Bacia (REVISÃO) 
- Médio Tietê Inferior, realizado em 
Botucatu/SP no dia 21 de Novembro 
de 2017, às 9h30, no Centro 
Receptivo do Parque Municipal. 
Evento promovido pela Prefeitura 
Municipal. Público: 18 pessoas. 

A AAVA esteve na Comissão do Conselho Municipal de Turismo (COMUTUR) que 
participou da atualização do Plano Diretor de Turismo de Botucatu. A atualização ocorre 
a cada três anos e tem como objetivo direcionar às ações turísticas que podem ser 
realizadas na região.
O Plano é desenvolvido de forma participativa e envolve a população, empresas e todos 
que queiram colaborar para a construção de um planejamento para o turismo. Com a 
atualização, Botucatu irá pleitear uma vaga entre os municípios de interesse turístico no 
Estado de São Paulo.
A Comissão do Comutur ficou responsável por etapas do Plano como: levantamento 
de atrativos naturais e culturais, entre outros segmentos que venham fazer parte do 
planejamento do turismo.
Para a coordenação do Plano Diretor, foi necessária a contratação de uma empresa 
especializada na área, no caso o Senac, que está a par de todas as necessidades para 
a atualização do Plano, bem como do preenchimento das fases para a apresentação, a 
fim de solicitar o selo de Município de Interesse Turístico.
As reuniões foram realizadas na Secretaria Adjunta de Turismo, na Estação Ferroviária 
de Botucatu, e teve a presença de 10 a 12 pessoas. 
https://acontecebotucatu.com.br/turismo/botucatu-atualiza-plano-diretor-de-turismo/ 
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AçõES REALIzAdAS dURAnTE O 
AnO dE 2017 PELO PROJETO ASA: 

1.Parceria com CRAS norte – Projeto 
“Cuidando do Meio” 
O ASA desenvolveu este projeto em 
Parceria com o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos de Adolescentes 
do Centro de Referência de Assistência Social 
– região Norte. A ação teve como objetivo a 
educação socioambiental com aplicação de 
metodologias ativas: Biomapa, visita técnica 
ao Aterro Sanitário Municipal e Cooperativa 
de Reciclagem, elaboração de panfletos sobre 
o uso do PEV (ponto de entrega voluntária 
de materiais recicláveis) e teatro “E aí, o 
que eu faço com o meu lixo?” Entre Março 
e Dezembro, foram 14 encontros, com 20 
adolescentes envolvidos.

JAnEIRO A dEzEMBRO 

Reuniões, Audiências, Encontros, debates 

Projeto Aracatu na Sala de Aula - ASA

Manutenção de Reflorestamento

Durante o ano de 2017 a AAVA participou de diversas Reuniões, Audiências, Encontros 
e Debates (aprox. 70) 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. 
Alguns exemplos:
• I Encontro de Lideranças Comunitárias – organizada pela Prefeitura de Botucatu via 
Secretaria de Participação Popular. 10.02.2017, 20 pessoas.  
• Debate Política e Educação Ambiental – 31.03.2017, no Sebrae Botucatu, 60 pessoas. 
• Audiência Pública sobre Orçamento e LDO – 26.06.2017, na Câmara Municipal, 10 
pessoas.
• Audiência Pública sobre atual situação de calçadas de Botucatu – 21.09.2017, na 
Câmara Municipal, 12 pessoas.
• Audiência Pública sobre vagões abandonados – 10.10.2017, na Câmara Municipal, 16 
pessoas.
• Audiência Pública sobre Lei de Zoneamento – 18.10.2017, na Câmara Municipal, 15 
pessoas.
• Reunião Pública, promovida pela Secretaria do Verde, para discussão sobre descarte 
irregular de resíduos - 06.11.2017, Centro Receptivo do Parque Municipal, 15 pessoas. 
• Reunião com os representantes dos trilheiros das diversas modalidades off-roads de 
Botucatu e região. Presença do Presidente da Câmara Municipal de Botucatu, vereador 
Izaias Colino – 12.12.2017, Casa dos Conselhos, 8 pessoas. 
• Reuniões com associados da AAVA em Julho e Dezembro de 2017. 12 pessoas.
(Todas as audiências públicas podem ser visualizadas em  https://www.youtube.com/
channel/UCYHeCIH84emGfTzWDvXNETw )

Durante  todo o ano de 2017 a AAVA realizou a manutenção do reflorestamento 
realizado em 2016, através de projeto 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.

O projeto ASA, desenvolvido pela AAVA, permite 
que os participantes vivenciem e correlacionem 
os conhecimentos teóricos e práticos. 
Para saber mais sobre o projeto visite: http://
www.aava.org.br/asa.html e  
https://www.facebook.com/asa.aava/ 
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2. Parceria no Projeto Biomas da Cuesta 
O Projeto “Biomas da Cuesta – Conhecer Para 
Preservar” tem como objetivo a formação e 
a capacitação de lideranças pastorais e de 
movimentos comunitários ligados à Igreja 
Católica. Trata da importância ecológica da 
Cuesta e aborda os problemas socioambientais 
que comprometem a sua preservação. A 
formação visa fomentar ações locais que tragam soluções sustentáveis, promovidas 
pela comunidade local.
O Projeto é desenvolvido pelo Grupo Laudato Si, da Cáritas Arquidiocesana de Botucatu, 
e conta com a parceria voluntária da AAVA, através do Projeto ASA, que elaborou a 
Cartilha, o Roteiro e os Passeios Ecopedagógicos. O projeto está em consonância 

com a Campanha da Fraternidade 2017 - 
“Fraternidade: Biomas brasileiros e defesa da 
vida”, e com as diretrizes da Encíclica “Laudato 
Si ” e foi realizado entre Maio e Dezembro 
de 2017, teve 9 reuniões e  contou com a 
participação de 30 pessoas. 
http://noticias.botucatu.com.
br/2017/12/14/37841

4. Palestras diversas
Encontro de capacitação da Arquidiocese de Botucatu, para a Campanha da 
Fraternidade 2017 (CF 2017) – Palestra. “O Agir”. 12 de Fevereiro, público: 24 pessoas.
Palestra na Audiência Pública sobre a Campanha da Fraternidade 2017  – Câmara 
Municipal de Botucatu : “ Apresentação do Projeto Giro Urbano”. 21 de Março, público: 
45 pessoas. 
1º Encontro de Gestão das Águas – Palestra “Cuesta Basáltica Botucatuense e Vale do 
Aracatu”. No Centro Receptivo do Parque Municipal, 23 de Março. Público: 70 pessoas.
Palestra na Paróquia Santo Antonio/Distrito de Rubião Junior: “Destino Inadequado do 
Lixo e suas consequências”. 21 de Maio. Publico: 60 pessoas. 
A convite de Patrícia Shimabuku, participação na palestra: “Cuesta Basáltica: 
importância ecológica-econômica”. O evento foi solicitado pelo Conselho Municipal de 
Turismo de Pardinho e Departamento Municipal de Turismo da Prefeitura de Pardinho, e 
realizado na Câmara Municipal de Pardinho. 15 de  Agosto, público de 18 pessoas.

3. Parceria com grupo de Catequese – Paróquia Santíssimo Sacramento
Nesta parceria a AAVA ofereceu palestras (nos meses de Abril, Maio e Junho) sobre 
meio ambiente a fim de estimular reflexões relacionadas ao tema da Campanha da 
Fraternidade 2017. Foram 6 encontros, e 40 crianças atendidas. 
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5. Participações 
• XVI Encontro Paranaense de Educação Ambiental na Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). Eixo 4 – Educação Ambiental na escola, Relato de Experiência . Apresentação 
oral do artigo “ As Contribuições do Vale do Aracatu para as aulas das disciplinas de 
Geografia e Ciências do 6º ano do ensino fundamental” Autores: Fillipe Martins , Patrícia 
Shimabuku e Sílvio Carlos Santos Nagy. Curitiba, 19 de Maio, público de 20 pessoas.  
• 5ª Edição Semana Senac Sustentabilidade: “Pensar global, agir local”. Mesa redonda 
– Empreendedores Verdes Locais. Apresentação: “ASA – empreendedorismo social”. 
Senac Botucatu, Agosto, 16 pessoas.
• Semana Global de Empreendedorismo no Senac: “Empreender é para qualquer 
idade”. Painel: Histórias que inspiram: “O ASA como empreendedorismo social”. Senac 
Botucatu, Novembro, 18 pessoas.

6. Publicações 
6.1 Site thegreenestpost.com  (http://thegreenestpost.com/ )

“Por que conservar o meio ambiente é uma missão minha, sua, nossa (e não só dos 
ambientalistas)” 20.01http://thegreenestpost.com/preservar-o-meio-ambiente-nao-e-
missao-exclusiva-de-ambientalistas/       
“Modelo de urbanização das cidades brasileiras potencializa proliferação do mosquito 
da dengue”. 31.01http://thegreenestpost.com/dengue-potencializada-pelo-ineficiente-
e-obsoleto-sistema-de-drenagem-urbana-2/ 
“O que as inundações, enchentes e deslizamentos querem nos dizer? A forma como 
estamos ocupando as cidades está errada!” . 07 .02
http://thegreenestpost.com/enxurradas-qual-o-caminho-seguir-pelas-aguas-das-
chuvas-2/

6.2 Revista Eletrônica Ecodebate (https://www.ecodebate.com.br/ )

“A comunidade sua contribuição na solução e prevenção dos problemas 
socioambientais urbanos. 03.03https://www.ecodebate.com.br/2017/03/03/
comunidade-sua-contribuicao-na-solucao-e-prevencao-dos-problemas-
socioambientais-urbanos-artigo-de-patricia-shimabuku/ 

6.3 notícias Botucatu (http://noticias.botucatu.com.br/ )

“Educação Socioambiental: desperte o olhar sobre si e seu lugar” 18.12
http://noticias.botucatu.com.br/2017/12/18/opiniao-educacao-socioambiental-
desperte-o-olhar-sobre-si-e-seu-lugar/ 
Artigos e textos de autoria de  Patrícia Shimabuku, cocriadora do Programa de 
Educação Ambiental Vivencial da AAVA/ASA.
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Contatos 

Site: www.aava.org.br

E-mail: valedoaracatu@hotmail.com

Facebook: www.facebook.com/aavaorg/ 


