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SOS MATA SANTA GENEBRA A população de Campinas-SP se mobiliza para defender 
a maior área urbana de mata nativa do estado de São Paulo, ameaçada com a alteração da 
legislação municipal para licenciamento de loteamentos residenciais na área de entorno da 
reserva.  

A despeito de pareceres técnicos contrários e do atropelamento de leis ambientais 
municipais, estaduais e federais, estão querendo construir loteamentos de casas no entorno 
da Mata Santa Genebra, em Barão Geraldo.  

A reserva é fruto de uma doação  da Dna. Jandyra Pamplona de Oliveira para o 
município de Campinas e, desde 1981, é administrada pela Fundação José Pedro de 
Oliveira. O termo de doação estabelece regras que coíbem o uso da área para finalidades 
econômicas; com o descumprimento, a reserva corre o risco de voltar a ser propriedade de 
uso privado (www. santagenebra.org.br). 

A Mata de Santa Genebra corresponde a uma parte dos 7% remanescentes da Mata 
Atlântica brasileira, protegida pela Lei 285/99; a reserva é considerada Unidade de 
Conservação Federal e Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE, regida pelo Sistema 
Nacional das Unidades de Conservação – SNUC, portanto, para que se altere a geografia da 
reserva é preciso haver licenciamento ambiental federal.  

A Mata de Santa Genebra foi tombada pelo Condephatt (SP) e pelo Conselho de 
Defesa do Patrimônio  Cultural de Campinas - CONDEPACC . Para que este licenciamento 
seja seja aprovado pelo município será necessário derrubar a resolução nº11/92 do próprio 
Condepacc, que proíbe adensamento urbano na área envoltória dos 300 metros da reserva. 
A liberação deste  empreendimento pelo Condepacc confere jurisprudência para outros 
empreendimentos futuros nesta área. Esta medida está na pauta de votação do Conselho, 
neste momento.  

A população está se mobilizando para impedir que, mais uma vez em nossa cidade, 
o interesse privado se sobreponha ao interesse público, a fim de evitar danos ambientais 
irreparáveis ao ecossistema da mata que abriga e protege as nascentes do Ribeirão 
Quilombo e do Ribeirão das Pedras e centenas de espécies vegetais e animais, entre elas, o 
macaco bugio e prego, ameaçados de extinção.  

Participe desta iniciativa e demonstre seu desacordo publicamente. Não vamos 
permitir que os últimos hectares da Mata Atlantica - que outrora cortava nossa cidade de 
forma grandiosa e abrigava  nossa fauna – sejam ameaçados   pelo descaso político e  e por 
interesses imediatistas  que só visam o lucro fácil  e que agravarão de forma inexorável as 
já críticas condições ambientais da nossa região. 

  
Escreva para nós: sosmatasantagenebra@gmail.com  
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Em breve enviaremos nova mensagem com a data de nossa reunião. 
  
Vamos abraçar esta causa, como um dia abraçamos a Mata, simbolizando nosso 
compromisso pela sua sobrevivência. 
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