Relatório-resumo das atividades da Apoena, no ano de 2007
JANEIRO
Participa de reunião da CIAT (Comissão de Instalação de Ações
Territoriais), em Estrela do Norte/SP, para discussão e elaboração do
regimento interno, com a presença de 40 pessoas de cerca de dez
municípios do Pontal (17/01) – Hamilton.
Em reunião com os representantes da sociedade civil, em Presidente
Prudente, a Apoena é eleita membro efetivo do Comitê de Bacia
Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP e aprova o nome do
arquiteto Luis Antonio Raizzaro, membro do Conselho Fiscal da entidade,
para ocupar cargo de diretoria, naquele comitê. (19/01) - Djalma.
FEVEREIRO
Em reunião plenária do CBH-PP, elege o arquiteto Luiz Antonio Raizzaro
vice-presidente do CBH-PP para o biênio 04/2007-03/2009.
Participa da aprovação do regimento interno da CIAT, no município de Caiuá,
e elege o técnico agrícola Hamilton Aparecido do Nascimento, do projeto da
Apoena/Proter/MMA ‘Recuperação e Conservação Ambiental através do
Desenvolvimento Agroflorestal em comunidades e assentamentos do Vale do
Ribeira e Pontal do Paranapanema’ coordenador do núcleo dirigente do
CIAT (06/02)
MARÇO
Acompanha inicio dos trabalhos de reflorestamento de 13 hectares
compromissados pelo Departamento Estadual de Rodagem na Reserva
Florestal do Córrego do Veado (19/03)
Participa com agricultores de viagem a regiões no Paraná e São Paulo (Vale
do Ribeira) para conhecer implantação de experimentos de SAFs em
seringais, cafezais e erva-mate e outros cultivos de agricultores locais e
instituições de pesquisa (Iapar/Embrapa), como parte das atividades do
projeto ‘Recuperação e Conservação Ambiental através do Desenvolvimento
Agroflorestal em comunidades e assentamentos do Vale do Ribeira e Pontal
do Paranapanema’. (20/03)
Participa de oficina de trabalho, em Nazaré Paulista, para elaboração de
manual agroflorestal da Mata Atlântica, promovido pela Rebraf – Rede

Brasileira de Agricultura Familiar, com a presença de diferentes
organizações da sociedade civil (27 a 30/03) – Hamilton.
ABRIL
O representante da Apoena do CBH-PP, Luis Antonio Raizzaro, toma posse
no cargo de vice-presidente no Comitê e participa, durante todo o ano, das
reuniões plenárias, câmara técnica de planejamento, representações e
atividades inerentes ao cargo.
Participa como palestrante do ‘I Seminário RPPN Foz do Aguapeí e I Mostra
Fotográfica da Fauna Regional’, promovido pela CESP, no município de
Castilho/SP (19 a 21/04) – Djalma.
MAIO
Participa de reunião plenária do CBH-PP que aprova diretrizes e critérios e
estabelece prazos para fins de hierarquização e indicação de
empreendimentos para utilização dos Recursos do FEHIDRO/2007 (04/05)
– Raizzaro.
Participa de audiência pública, na Câmara Municipal de Presidente Epitácio,
sobre o tema construção irregulares em APPs, com a participação do
prefeito José Antonio Furlan, lideranças, vereadores e o promotor de
justiça de meio ambiente Nelson Bugalho, do MPE (25/05) – Djalma.
JUNHO
Dá início a nova etapa de pesquisas de espécies da avifauna da região do
Médio Pontal para subsídios ao Plano de Manejo na Reserva Florestal do
Córrego do Veado e publicação de guia de campo (04/06) – Peter Mix.
Participa, em Salvador/BA, de Seminário da Codeter (Comissão de
Organização de Desenvolvimento Territorial), sobre avaliação e
planejamento territorial promovido pelo Ministério do Desenvolvimento
Agrário - MDA e coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento
Territorial – SDE (05 e 06/06) – Hamilton
Em cerimônia alusiva à Semana Internacional do Meio Ambiente promove,
entre outras atividades, e em conjunto com os alunos, plantio de mudas no
pátio da escola da EMEFEI do Córrego dos Bandeirantes, no distrito do
Campinal, em Presidente Epitácio (06/06) – Djalma e Peter Mix.
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Participa da reunião plenária do CBH-PP, que aprova transferência de
recursos financeiros do CBH-PP para o CBH-AP tendo com vistas a
realização do ‘V Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos
Hídricos’ (15/06) – Raizzaro.
JULHO
Participa do Seminário ‘Água e Floresta”, no município de Marília/SP, em
evento promovido pelo projeto Mata Ciliar da SMA e CBH-AP (03/07) –
Djalma.
Participa da reunião do Conselho Municipal de Turismo da Estância Turística
de Presidente Epitácio (Comtur), onde defende proposta de arborização
urbana para o município (16/07) – Adriane.
Participa, em Teodoro Sampaio, de reunião do núcleo técnico da CIAT para a
entrega dos planos de trabalho pelas prefeituras (17/07) – Hamilton. 17
Participa de viagem de avaliação e intercâmbio de meio termo (AMT) ao Vale
do Ribeira como parte do projeto ‘Recuperação e Conservação Ambiental
através do Desenvolvimento Agroflorestal em comunidades e assentamentos
do Vale do Ribeira e Pontal do Paranapanema’, em parceria com o Proter e
apoio do PDA/MMA (19 a 25/07) - Hamilton
AGOSTO
Recebe grupo de agricultores do Vale do Ribeiro como parte integrante do
projeto ‘Recuperação e Conservação Ambiental através do Desenvolvimento
Agroflorestal em comunidades e assentamentos do Vale do Ribeira e Pontal
do Paranapanema’ (06 a 09/07) - Hamilton e Djalma.
Co-organização do fórum sobre impactos sócio-ambientais provocados pelo
avanço do cultivo da cana na região, promovido, em Presidente Prudente,
pelo movimento social da região e a CIAT (21 a 23/08) - Hamilton.
Participa do fórum sobre projeto de lei sobre cobrança pelo uso da água,
promovido pela OAB e CBH-PP, em Presidente Prudente (22/08) – Raizzaro
e Luis Siqueira.
Participa de reuniões, em São Paulo, com a seção de fauna do Ibama, com
vistas à implantação de Área de Soltura e Monitoramento de Animais – ASM
e, no Itesp, acerca do projeto Desenvolvimento Agroflorestal, parceria com
o Proter e MMA (28 a 31/08) – Djalma e Peter Mix.
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SETEMBRO
Participa, em Teodoro Sampaio, de palestra e reunião da CATI, com temas
relacionados ao programa de Micro-Bacias em São Paulo (4/09) – Djalma.
Profere palestra na faculdade de administração, em Presidente Venceslau,
com o tema ‘O meio ambiente e o Oeste Paulista’ (13/09) – Djalma.
Promove o ‘Vista Verde’ e outros eventos relacionados ao Dia da Árvore e
Início da Primavera, com ênfase em plantios de espécies arbóreas nativas na
Reserva Florestal do Córrego do Veado – (21/09) – Djalma, Hamilton, Sonia
Maluly, Luis Siqueira, Edmilson, José Linhares, Lucidalva, Jacqueline.
Participa do ‘V Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos
Hídricos’, em Avaré/SP, onde são discutidos temas relacionados à proteção
da água e projetos ambientais na Rede Pública e Privada de Ensino,
promovido pelos comitês de bacias hidrográficas (25 a 28/09) – Raizzaro.
Entrega ao secretário de meio ambiente, Xico Graziano, em visita a região,
ofício reivindicando a criação de unidade de conservação de proteção
integral da Mata Maturi, último remanescente de Mata Atlântica do Médio
Pontal do Paranapanema, em Teodoro Sampaio/SP (26/09) – Djalma.
Com a direção da escola e alunos do Colégio Objetivo, de Presidente
Epitácio, promove plantio de mudas de espécies nativas na Reserva Florestal
do Córrego do Veado (27/09) – Djalma e Sonia.
OUTUBRO
Faz palestra ‘Corredor de Biodiversidade do rio Paraná – Visão Macro’, no
seminário sobre a criação da RPPN Foz do Aguapeí, promovido pela CESP, em
Dracena/SP (19 e 20/10) – Djalma.
NOVEMBRO
Acompanha os trabalhos de sulcagem e preparação do solo para início da
quarta etapa (80 ha.) de reflorestamento na Reserva Legal dos
Assentamentos Lagoinha, Engenho, Poro Velho e Luis de Moraes/Reserva
Florestal do Córrego do Veado (01/11).
Registra Boletim de Ocorrência e pede providências a autoridades
constituídas quanto às tentativas de paralisação dos trabalhos de
reflorestamento na RFCV que, mesmo com reintegração de posse, continua
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sendo alvo de invasões e esbulho que resulta, três dias depois, na prisão,
pela Polícia Federal, de cinco invasores. (03/11).
Dá entrevista a TV Fronteira (‘Bom Dia São Paulo e SPTV’) e acompanha, em
parceria com técnicos e funcionários da Cesp, o início do plantio da 4ª. Fase
de reflorestamento na RFCV que prevê a implantação de 80 hectares
(05/11) – Djalma, L. Siqueira, Hamilton, Fio, Antonio, Lucidalva, Jacqueline.
Participa, em Rosana/SP, do ‘Seminário sobre Ecologia, Conservação e
Manejo In Situ e Ex Situ de Grandes Felinos do Alto Rio Paraná’, promovido
pela CESP, IPÊ e Pró-Carnívoros. (12 e 13/11) – Djalma e Peter.
Faz palestra sobre a importância da água para os funcionários da Indústria
Rebière Alimentos, em Presidente Epitácio/SP (28/11) – Djalma.
DEZEMBRO
Em conjunto com o Proter, promove oficina sobre indicadores econômicos,
sociais e ambientais do projeto Desenvolvimento Agroflorestal por meio da
implantação de Sistemas Agroflorestais no Vale do Ribeira e Pontal do
Paranapanema, São Paulo (03 e 04/12) – Marcelo, Hamilton e Djalma.
Participa de debates sobre ‘Controle de Cheias’, promovido pela CESP, em
Presidente Epitácio/SP (06/12) – Djalma
Participa, em Bauru/SP, de reunião, organizada pelo Ministério de
Desenvolvimento Agrário – MDA, para apresentação da metodologia e do
Plano Territorial de Desenvolvimento Rural e Solidário (07/12) – Hamilton.
Participa da reunião plenária do CBH-PP que aprova a criação do Grupo de
Trabalho para o estudo da viabilidade de implantação da Cobrança pela
utilização dos recursos hídricos, no âmbito do CBH-PP e aprova diretrizes e
critérios para fins de hierarquização e indicação de empreendimentos para
utilização dos Recursos do FEHIDRO/2008 (07/12) - Raizzaro.
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