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O ser humano é parte integrante da natureza.O ser humano é parte integrante da natureza.

Acreditamos
Que a humanidade só garantirá a qualidade 
de vida quando souber conviver em harmonia 
com o ambiente em que vive.

Que a responsabilidade da preservação é de 
toda a sociedade, com ações praticadas no 
seu dia-a-dia.

Que a sensibilização de um indivíduo é a base 
da mobilização coletiva.

Que a nossa luta é hoje, agora e deve ser 
renovada a todo momento.

Não podemos deixar para agir amanhã.

Que a sustentabilidade da vida no planeta 
depende de uma economia que tenha o 
socioambiental como premissa.

Amazonas – Foto Renato Soares

Manifesto contra Angra 3, em Brasília
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Nosso compromisso

É urgente convocar a comunidade para o 
exercício de uma cidadania ambiental, 
responsável e comprometida com o futuro do 
nosso território, o bioma Mata Atlântica, 
patrimônio da humanidade.

Esse é um compromisso de todos nós como 
reconhecimento do nosso vínculo, 
solidariedade, respeito e integração com a 
natureza.

A contribuição da SOS Mata Atlântica é
alertar, informar, educar, mobilizar e capacitar 
para o exercício da cidadania, catalisando as 
melhores práticas, os conhecimentos e as 
alianças.
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..
Imagem = Conteúdo = Ética

A sociedade do conhecimento substitui a 
sociedade industrial e, com o avanço tecnológico, 
acelera o tempo . 

O fato e a notícia ou o acesso a informação são 
imediatos. 

O indivíduo passa a ser protagonista, formador de 
opinião (blogs, comunidades, ongs, redes, mídias 
alternativas) 

A sociedade passa a atuar em redes. O cidadão  
e as empresas assumem co-responsabilidade 
perante a conservação e uso dos recursos 
naturais, na busca da melhoria da qualidade de 
vida, na formação e reformulação de políticas 
públicas. 

O Estado divide a responsabilidade pelo bem 
comum com a sociedade que fiscaliza e cobra.      
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..O avanço 
tecnológico e o 
acesso a 
informação, expõem 
posturas, condutas, 
atitudes, em tempo 
real. Não existe 
mais distância entre 
o fato e a notícia.

A imagem esta 
ligada diretamente a 
ética. 
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A ÁGUA NO BRASILA ÁGUA NO BRASIL

• Do total de doenças no Brasil, 70% tem

origem no uso de água de má qualidade.

• Do total de doenças no Brasil, 70% tem

origem no uso de água de má qualidade.



O papel do Terceiro Setor 
na gestão ambiental e na informação cidadã

O papel do Terceiro Setor 
na gestão ambiental e na informação cidadã

As parcerias com veículos de comunicação para 
informação, multiplicação de fontes e de 
conhecimento e a integração de Redes e Fóruns 
são fundamentais para :

Fomentar a participação social no Sistema de 
Gestão de Recursos Hídricos;

Conferir transparência, descentralização, 
engajamento e monitoramento social. 

Exemplos concretos :

O Projeto Tietê, financiado pelo BID e executado 
pela Sabesp. 

Começou com uma reportagem da Rádio Eldorado 
e da BBC de Londres. A SOS e Eldorado criaram 
o Núcleo União Pró-Tietê e a maior campanha  por 
uma causa ambiental do país – 1.200 milhão 
pessoas pediram a despoluição do Tietê; 
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• Prom over acesso à inform ação nos m ais diversos 

níveis
Saneam ento não é prioridade dos cidadãos 

Desconhecim ento ( o que são os com itês de bacias e o Sistem a de 
Recursos Hídricos?)

Linguagem  Técnica 

• Capacitação 
Inform ação sobre atitudes e com portam ento

Quem  é quem  no Sistem a de Recursos Hídricos 

M ultiplicação de fontes 

Desm istificar a im agem  do jornalista e do assessor de im prensa

• Acom panhar e denunciar
Papel fundam ental da im prensa
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www.rededasaguas.org.br

Vencer o grande desafio de fazer com o 
Sistema de Recursos Hídricos seja conhecido e 
reconhecido pela sociedade como um instrumento 
de gestão ambiental, 
descentralizado e participativo, 
capaz de promover a recuperação dos recursos 

naturais e garantir o desenvolvimento sustentável.
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