
E nquanto em Copenhague dirigen-
tes mundiais tentavam alinhavar
um novo pacto para tentar salvar o

mundo do aquecimento global, no hemis-
fério sul, mais precisamente em Montevi-
déu, um grupo de 40 jornalistas da Améri-
ca Latina e Caribe discutiam mudanças
climáticas e abastecimento de água em
meio urbano, a convite do UN-Water
Decade Programme on Capacity Deve-
lopment (UNW-DPC), United Nations
Human Settlements Programme (UN-
Habitat) e Unesco - Programa Hidrológi-
co Internacional (PHI).

Tema global e enfoques locais. Se por um
lado havia diversidade histórica, cultural e
política dos países presentes no evento, por
outro, a situação gerada pelas mudanças
climáticas e o uso insustentável da água
nos centros urbanos é uma realidade
preocupante e que instiga soluções. Gui-
do Soto, diretor executivo do Centro da
Água para Zonas Áridas e Semiáridas da
América Latina e Caribe, defendeu algu-
mas medidas para enfrentar o aqueci-
mento global como o aumento da oferta
hídrica através da coleta de águas fluviais,
captação de neblina, recarga de aqüíferos
e dessalinização da água do mar.

Jorge Rucks, coordenador do grupo de
trabalho de águas urbanas do Programa
Hidrológico Internacional para América

Latina e Caribe, lembrou que 77% da popu-
lação da América Latina e Caribe vivem
nas cidades (no Uruguai esse número che-
ga a 93,6%) que abrigam também 60% dos
pobres, sendo que desses, 25% vivem em si-
tuação precária. Essa população, por falta
de alternativas, acaba buscando as mar-
gens dos rios, zonas vulneráveis a inunda-
ções, geram impacto ambiental, contami-
nam a água e o lençol freático.

A saída, aponta Rucks, é a "gestão inte-
grada de água e clima, a participação públi-
ca na comunicação e educação, o controle
da degradação do solo, oportunidades de
desenvolvimento sustentável e o manejo
da biodiversidade aquática".

Até 2020, 60% da população do Peru se-
rá urbana, prevê Marcos Alegre, diretor do
Centro de Ecoeficiência e Responsabilida-
de Social "Na capital, Lima, vivem hoje
mais de oito milhões de habitantes, 30% da
população do país, e 72% vivem na costa. O
índice pluviométrico teve redução de 22%,
as secas se tomaram mais intensas, 22% de
áreas glaciais foram perdidas, o que signifi-
ca 12% do volume de água. Lima tem um
consumo diário de 250 litros de água en-
quanto que Paris consome 150 litros por dia
e Madri, 160 litros/dia".

Os jornalistas também trocaram expe-
riências sobre como a mídia de seus países
lida com as questões ambientais. Ao final



do evento, produziram um documento
que será finalizado e divulgado pela
Unesco, contendo os desafios diários e as
soluções sugeridas para que a questão do
aquecimento global, das mudanças cli-
máticas e da água possam ser melhor
abordadas e cheguem à população de
forma mais humanizada.

Efraim Neto, moderador da Rede Brasi-
leira de Jornalismo Ambiental, alertou so-
bre a necessidade do jornalista questio-
nar a sua função social, compreender as
relações decorrentes da temática ambien-
tal e o interesse das mídias e qual o cená-
rio de onde surgem as discussões sobre as
mudanças climáticas.

"É preciso driblar a linguagem dos téc-
nicos e especialistas, promover a conscien-
tização e o exercício do direito à informa-
ção, capacitando a sociedade para a toma-
da de decisões, selecionar criteriosamente
a fonte e se apropriar de uma linguagem
acessível ao leitor".

Nos relatos dos companheiros ficou
evidente a falta de espaço nas mídias im-
pressas, faladas e televisivas para o jorna-
lismo ambiental A ecologia não está nas
pautas diárias, a especialização de jornalis-
tas praticamente inexiste na América Lati-
na. Muitos companheiros relataram certo
boicote por parte dos governos de seus paí-
ses em liberar informações de cunho am-
biental Um gargalo e certa prepotência ao
entender que o jornalista não está devida-
mente capacitado para trabalhar a infor-
mação de forma clara e precisa. Oportuni-
dade riquíssima de contato com realidades
tão próximas e, ao mesmo tempo, peculia-
res como tormentas em Cuba e México, ter-

• Fortalecimento das redes de informação;
• Estreitamento das relações entre jor-
nalistas e cientistas;
• Humanização e socialização da infor-
mação;
• Envolvimento da sociedade no proces-
so de produção de matérias;
• Promover a informação rigorosa, com-
preensível e interessante;
• Maior acesso às fontes;
• Quebrar a resistência dos editores em
relação às pautas ambientais;
• Não se ater aos releases e pautas oficiais;
• O jornalista deve ser capaz de traba-
lhar a informação para que ela possa ser
entendida por minorias, como os povos
indígenas e os quilombolas;
• A informação ambiental deve contem-
plar o viés econômico, social e cultural.

remotos no Caribe, escassez de água no Pe-
ru, inundações no Uruguai, frio rigoroso na
Argentina e por aí vai. Na diversidade, nós,
jornalistas ambientais encontramos um
caminho que entendemos ser o mais ade-
quado quando o assunto em pauta é a so-
brevivência da espécie humana e de um
planeta que abriga tantas belezas e rique-
zas naturais. Mas as discussões não param
e já estamos nos mobilizando para o V Fó-
rum Urbano Mundial, que vai acontecer de
22 a 26 de marco, no Rio de Janeiro. •
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