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Objetivo

Através de estudo do caso de contaminação do solo, ocorrido no Condomínio Barão

de Mauá, Mauá/SP;  identificar o quanto a variável ambiental está inserida no perfil dos

formadores de opinião e como ela se manifesta no conteúdo das matérias publicadas.
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1 - Introdução

A questão ambiental vem ganhando corpo no cotidiano dos cidadãos. Essa inserção

na vida da população vêm se dando por  um aparato educacional  formal onde conceitos e

teorias visam criar consciência nos indivíduos em formação que propicie mudanças de

atitudes e aptidões.

Por outro lado e de maneira muito mais intensa vêm se apresentando a mídia como

um todo, de modo a trazer para a população aspectos ambientais não só de informação

quanto de degradação. Em muitos dos noticiários o que se tem visto é a divulgação de

situações extremas em que se revelam quadros que muito mais assustam do que esclarecem

e informam.

Pretende-se portando questionar sobre qual o papel da mídia especializada e dos

formadores de opinião bem como traçar recomendações à luz do jornalismo institucional.

Através do estudo do caso de contaminação do solo do edifício  "Barão de Mauá"

no município de Mauá/SP, buscar-se elucidar quanto a necessidade do tratamento

responsável das questões ambientais como um dos paradigmas, por convicção e

consciência, de todos os envolvidos em comunicação de fatos.
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2 - A Origem e a História do Jornalismo

É sempre complicado precisar a origem de qualquer prática humana e não poderia

ser diferente com a atividade jornalista.

Acredita-se que mesmo as primeiras manifestações conscientes e organizadas de

comunicação, já pretendiam transmitir noticias já apontavam o nascimento do jornalismo.

Se a princípio essa transmissão se fazia oralmente, com o tempo sentiu-se a

necessidade da criação de símbolos para evitar a alteração da informação. E assim surgiu a

escrita.

Os trovadores da Idade Média e até mesmo os violeiros que percorreram o sertão do

Brasil podem ser considerados precursores dos jornalistas. Viajando de um canto a outro,

divulgavam novas técnicas e costumes diferentes.

Durante a Idade Média havia todo um enclausuramento da cultura dentro dos limites

do palácio, as notícias só chegavam ao povo por meio dos oficiais ou através dos trovadores

e viajantes.

Com a chegada do comercio, a troca de informações passou a ser amplamente

valorizada, surgiram os primeiros comerciantes de noticias, que atendiam aos interesses dos

homens de negócios e de alguns nobres. Quanto mais se libertavam dos entraves feudais e

se entregavam ao comércio, mais os homens reconheciam o valor das informações.

Assim, o desenvolvimento da civilização moderna a partir das revoluções comercial

e industrial e o crescente interesse pela formação promoveram o desenvolvimento do

jornalismo.
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Entre as principais formas de jornalismo escrito destaca-se a transmissão de notícias

através de cartazes colocados em locais públicos nas antigas civilizações egípcias,

babilonica, grega e romana.

A “Acta Diurna Populi Romani”, criada por Júlio César em 69  A.C., afixada em

uma tábua branca (álbum) na parede de sua casa, já possuía características bem jornalísticas

de atualidade e variedade. Era um boletim oficial com notícias sobre jogos, cerimônias

religiosas, atividades do senado, incêndio, etc.

Mais tarde os “Annalis Maximmi” substituíram o álbum, mas foi somente com a

criação dos tipos móveis, por  Gutemberg,  que nasceu a imprensa. Com ela o processo de

comunicação ganhou um forte impulso, beneficiado ainda pelo crescimento das cidades e

do comercio pôr toda a Europa.

O primeiro semanário regular surgiu em 1605, o “Nieuwe Tydingen”, na Antuérpia,

outros semelhantes apareceram em Ausburgo (1609), Amsterdã (1620) e Viena (1620).

Nas primeiras fases de desenvolvimento do Jornalismo destacaram-se a França e a

Alemanha, onde surgiram alguns dos primeiros jornais mais importantes “Frankfurt

Journal” (1615) e a “Gazette de France”1631.

Beneficiando-se da maior regularidade dos correios e das melhorias técnicas, o

Jornalismo do século XVIII confirmou-se como produto da Revolução Industrial,

consolidando-se como atividade profissional. Parte das despesas passou a ficar a cargo da

publicidade, o que permitiu a redução dos preços dos jornais e o acirramento da

concorrência. Cada vez mais pessoas sabiam ler e escrever, valendo cada vez mais investir

em propaganda e explorar o sensacionalismo na disputa pelos leitores.

Esse fenômeno se fez evidente no grande sucesso conquistado pelos jornais

vespertinos, que se especializaram no sensacionalismo já que não podiam noticiar os

mesmos fatos já publicados pelos jornais matutinos do dia. Devido a essa grande demanda,
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esses jornais passaram com o tempo a serem editados também de manhã. Um jornal menor,

cujas páginas tem o tamanho correspondente a metade de um jornal comum, foi criado nos

Estados Unidos em 1920. Devido às comodidades que esse tipo de jornal oferecia e as

reportagens mais resumidas, atingiu um enorme sucesso.

A transmissão radiofônica sempre se mostrou um veículo informativo de grande

importância, pela sua capacidade de transmitir uma noticia de maneira quase instantânea.

Daí o grande receio que despertou desde o início nos jornais impressos. Estes chegaram  até

mesmo proibir o acesso a suas fontes de informação às emissoras de rádio e muitas vezes se

recusavam a divulgar a programação destas.

Somente a partir da Segunda Guerra Mundial  as emissoras tiveram permissão de se

associar à imprensa, que não as temia mais, pois percebera que, por mais que alguém fique

sabendo de uma notícia através do rádio, no dia seguinte procurará mais detalhes no jornal

impresso.

No Brasil, o jornalismo não se desenvolveu sem dificuldades. Até 1920 havia uma

mistura entre a literatura e o Jornalismo, principalmente por que os índices de

analfabetismo eram altos e a escolaridade era de baixo nível. Desse modo, os escritores da

época não conseguiam sobreviver somente do mercado literário, e estavam em sua maioria

trabalhando nos jornais. Este veículo de comunicação era a grande vitrine dos escritores,

que escreviam, com uma linguagem mais simples, universalmente válida. O jornal

conseguiu, através dos seus folhetins legitimar a obra literária. Já a partir das décadas de 40

e 50, esse mercado começou a se expandir, mas continuava encontrando muitas

dificuldades. Os escritores ainda não eram profissionais, exerciam funções burocráticas no

Estado, mas a implantação de industrias de papel no país facilitou bastante o

desenvolvimento deste setor. Era o começo da comunicação de massa brasileira, ainda que

nos anos 40 o jornal permanecesse um veículo de elite.

A história do governo de Getúlio Vargas sempre esteve muito vinculada ao poder do

jornalismo, reflexo disso foi a  pressão oposicionista feita por Carlos Lacerda na Tribuna da
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Imprensa. No período do Estado Novo, Assis Chateaubriand manipulou o rumo da história

nacional, iniciando e destruindo carreiras políticas. Exercia enorme controle por meio de

seu império de comunicação por todo o Brasil e em muitas vezes, até mesmo Getúlio

Vargas teve de ceder as pressões desse empresário.

Naquela época os jornais já alcançavam grande parte da população e, ciente do seu

poder, Assis Chateaubriand, fazia inúmeras negociações com medo do que o império de

Chateaubriand poderia produzir a maior parte acertava as vontades do Rei do Brasil e com

isso, o seu poder se ampliava cada vez mais. Seus veículos de comunicação não obedeciam

a nenhum princípio e nem aos padrões éticos, eram somente a representação das vontades

do dono.

Não é possível afirmar que nesse período já existia uma racionalidade nas imprensas

jornalísticas como as de Assis Chateaubriand. Entre os profissionais da área não eram

necessariamente escolhidos os melhores, nem havia uma profunda especialização das

funções. Chateaubriand,  era um empresário pioneiro que investe aventuradamente sem

uma racionalização empresarial e seu poder estava baseado não na capacidade produtiva

das empresas, mas sim na sua forte personalidade. Por isso, nessa época, o jornalismo ainda

não poderia ser considerado como inserido na industria cultural como acontece  nos dias

atuais com Roberto Marinho, presidente das Organizações Globo.  Marinho, assim como

outros donos de veículos de comunicação, não são mais aqueles pioneiros de espírito

empreendedor de outros tempos, mas são homens de negócios que controlam com

racionalidade e planejamento seus projetos.

Outro fenômeno que tem ocorrido na imprensa mundial, o da segmentação dos

veículos e consequentemente dos públicos, nada mais é do que uma base para o caráter

manipulador do jornalismo. A sensação de que cada vez mais temos opções de escolha é

enganosa e limitadora. Escolher dentro daquilo que a mídia oferece, afasta a possibilidade

de experimentar novas fontes de informação providas da credibilidade que o jornalismo

ainda diz preservar. O importante é entender que essa credibilidade vai além do

compromisso com a veracidade dos fatos e das fontes, está intimamente ligada com o papel
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do leitor, já que ele é o objetivo final da notícia. Ao leitor deve ser dado o direito de se

apropriar da notícia como bem entender, segundo critérios pessoais e de acordo com seu

posicionamento diante dos fatos publicados.

O  que se forma, então,  é uma massa de leitores  que é perpassada por uma média

de conhecimento de informações. Todos sabem mais ou menos as mesmas coisas e, mesmo

que não saibam, podem  ter acesso as mesmas informações. É curioso notar como a

imagem da pessoa culta está associada atualmente a imagem do bem informado.

Primeiramente, pode-se dizer que isso já é paradoxal, pois o bem informado é uma ilusão.

De qualquer forma, o sujeito com capacidade de analise, o  verdadeiramente inteligente, foi

substituído pelo “antenado” com o mundo, que sabe o que está acontecendo, que leu mais

livros e assistiu mais filmes (mesmo que daí ele seja incapaz de elaborar qualquer reflexão

mais profunda). O público torna-se tão superficial quanto à própria imprensa.

Não existe dúvida que o jornalismo nos dias de hoje está tão inserido na industria

cultural quanto qualquer outro produto vendável. É a lógica de um sistema sufocante

devorador que domina a imprensa mundial.
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3 - Mídia

Todas as definições de Jornalismo que a literatura propõe se articulam em torno da

idéia de Verdade. No entanto, qualquer que seja a definição, nenhuma ainda chegou perto

de uma certeza sobre a relação que se estabelece entre ambos. Até que ponto o Jornalismo é

capaz de retratar a realidade em si e comprometer-se com a mesma? Até que ponto ele pode

se manter fiel à Verdade?

Para muitos este compromisso é ilusório e inatingível, pois a realidade em si não

existe, somente a percepção dela. Assim sendo, os juramentos da neutralidade e

objetividade caíram por terra, pois todo e qualquer jornalista, ao se predispor a relatar a

realidade, estará no fundo apenas reproduzindo sua própria percepção.

Baseando-se nesse pensamento, podemos diferenciar o acontecimento da notícia do

relato jornalístico. O primeiro funciona como matéria prima do produto notícia. A questão

complica-se quando esse produto é absorvido pelo público como acontecimento em si. Em

outras palavras, a realidade social dos indivíduos no mundo contemporâneo é constituída

por fatos noticiosos, ou seja, de acontecimentos jornalisticamente interpretados.

A estrutura da notícia oferece ao público uma unidade narrativa tranqüilizante e até

mesmo providencial para amenizar a dispersão humana nos grandes centros. O texto

noticioso aponta uma casualidade, dando sentido aos fatos. Constrói uma realidade

racional.

Sem o interesse na promoção de um Jornalismo Público, implementador da

cidadania, configura-se hoje a supremacia do Publijornalismo, a incorporação de

mecanismos de publicidade, bem como entretenimento. A notícia passa a ser aprimorada

não para proporcionar ao leitor a elaboração de uma opinião consciente, mas para se

constituir em uma mercadoria mais consumível.

Seja um jornal impresso, uma estação de rádio ou um telejornal, qualquer veículo de

imprensa é uma empresa. Como qualquer outra, tem um público que pretende atingir,
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enfrenta concorrência, tem necessidade de manter uma estrutura, deve pagar regiamente

seus funcionários e, claro, vende um produto. Até aí isso é inegável. A questão é que esse

produto que a imprensa pretende vender não é uma coisa qualquer. A informação é um

produto bastante especial, peculiar e específico.

Os Manuais de Redação e Estilo que todos os jornais impressos têm, são um bom

exemplo disso. Eles buscam consolidar um suposto alto padrão da língua portuguesa no

jornalismo. Através deles, pretende-se criar o perfeito jornalista moderno, dentro do

sistema, preparado para conquistar uma vaga no mercado de trabalho.

Cada veículo tem sua própria forma de redação, ortografia e estilo. Aos

profissionais que acabam de ingressar num determinado veículo de comunicação sempre é

aconselhado à leitura deste manual, a fim de obter uma melhor adaptação.

Com uma grande quantidade de pautas o jornalista não tem tempo hábil para

apurações profundas, checagem das informações nas fontes, muito menos para as matérias

investigativas. Exige-se um grande poder de síntese, sem nenhum espaço para o

aprofundamento dos assuntos, sem qualquer poder de crítica. Neste aspecto, é fundamental

destacar que, embora o jornalista não deva escrever sua opinião em matérias, ele deve ter

uma idéia formada sobre o assunto. Há, então, uma diferença entre a busca pela

imparcialidade e a alienação do jornalista, principalmente, porque este profissional é um

formador de opinião.
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4 - Formadores de Opinião

Com mudanças significativas verificadas, emergindo novas tendências econômicas

sociais e culturais e  com as inovações tecnológicas cada vez mais velozes, brotam novos

paradigmas que fazem com que a humanidade repense e reformule seus hábitos e

procedimentos. É neste contexto que o homem atual começa a perceber a necessidade de

preservar o ambiente, a fim de garantir o futuro da humanidade e de suas gerações futuras.

Tornam-se relevante às questões ambientais, devendo ser empreendidas ações em vários

níveis: individual, empresarial, institucional, governamental, não governamental, local,

regional, nacional e internacional.

Paulo Cabral, que também é vice-presidente nacional da Associação  Brasileira

de Agências de Publicidade- ABAP, acredita que a tendência é que, num futuro próximo, a

preocupação ambiental esteja presente na maioria dos anúncios, ao contrário do que se vê

hoje, “ Ainda não é comum estar pensando nas conseqüências do que se está fazendo hoje

com o meio ambiente. É preciso fazer concessões até para as atitudes erradas, porque a

consciência ambiental ainda está se cristalizando na cabeça de cada um.?”..."

Cria-se deste modo um elo muito importante ao formador de opinião na qual deverá

transmitir à população informações que terá impactos relevantes ao destino que vamos

querer para as novas gerações.

Diante desta realidade, torna-se fundamental o papel das empresas de mídia e dos

formadores de opinião nela inseridos. Estes formadores de opinião têm a função de coletar

e transmitir informações e esclarecer a população sobre os assuntos relevantes para a

sociedade como um todo, sendo a questão ambiental um dos temas que deve fazer parte de

suas atenções.

Tendo em vista as transformações inexoráveis que a sociedade vem sofrendo e que

estas transformações também atingem as empresas de mídia, bem como os formadores de
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opinião, espera-se que ambos consigam repensar e redefinir seus papéis a fim de estarem

aptos a enfrentar os novos paradigmas.

Levando-se em consideração o papel dos meios de comunicação de massa, e dos

formadores de opinião em informar e instruir a comunidade sobre temas atuais, polêmicos

ou não, temos de identificar o perfil dos formadores de opinião no que tange a sua

conscientização e conhecimentos relativos a questões ambientais. Temos também de

identificar as empresas que estes profissionais atuam, verificando se as mesmas

internalizam a variável ecológica em sua estratégia corporativa, a partir da visão dos

formadores de opinião.
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 4.1 - O Papel dos Formadores de Opinião

O papel do formador de opinião não deve ser o de acusação ou de sensacionalismo.

Ele deve ser de orientação, disseminando e divulgando novos valores ambientais, novas

tendências empresariais e inovações tecnológicas, preferentemente no que se refere às

tecnologias mais limpas de processos ou produtos, atualmente disponíveis. Estes

profissionais precisam dispor de um embasamento teórico e técnico. Assim, a capacitação

profissional dos mesmos se faz urgente e importante. Eles necessitam saber que existem

alternativas menos poluidoras  no mundo e, ao realizar suas reportagens, tais inovações

tecnológicas, ligadas a preservação do ambiente devem ser mencionadas. Devem também,

estabelecer contatos com as universidades e instituições de pesquisa, a fim de estarem

cientes do que está sendo feito na fronteira da ciência, em termos de tecnologias mais

limpas. Tal atitude vai propiciar a difusão mais rápida das novidades tecnológicas

disponíveis para a preservação e conservação ambiental.

Grande parte do descaso das comunidades, relativos às questões ambientais, deve-se

à falta de informação sobre melhores opções de como lidar com estas questões. Às vezes,

uma pequena mudança de atitude ou uma inovação tecnológica de relativa simplicidade

podem ajudar a resolver problemas sérios de danos ambientais. Um exemplo disto, é a

coleta seletiva de lixo, implantada em algumas cidades brasileiras, mudando a atitude das

pessoas com relação ao lixo doméstico, bem como originando um tratamento de

reciclagem, feitos a partir dos materiais ali coletados. O formador de opinião deve agir de

forma local, mas pensar globalmente. É necessário pensar em propostas que mostrem que

todas as questões ambientais tem soluções ou pelo menos tem pessoas que estão

trabalhando por isso.

O surgimento e fortalecimento de uma consciência pública e das responsabilidades

individuais que cada um possui são alguns dos pilares onde edifica-se o conceito de

desenvolvimento sustentável.
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Contudo, essa consciência da responsabilidade individual só nasce e vigora onde há

liberdade de expressão e credibilidade. Havendo espaço, liberdade de manifestação e

credibilidade das informações, surge uma tendência que esses pensamentos se alastrem e

gerem resultados positivos para a sociedade.

Para que credibilidade mantenha-se e intensifique-se , julgamos que o formador de

opinião deve primar pela constante reciclagem dos seus conhecimentos, bem como evitar

matérias essencialmente acusativas.

Todo formador de opinião sabe que sempre deve ouvir os dois lados de uma

questão. No entanto, quando ele a informa ou relata deve isentar-se de qualquer preconceito

ou tendência. Nesse sentido, sua postura profissional deve balizar-se pelo conhecimento

profundo do tópico que é abordado e pela atitude crítica de oferecer sugestões de melhoria

ou  exemplos práticos de como é possível agir pró ativamente, com relação às questões

ambientais.

Nota-se que a formação de jornalistas para o mercado de trabalho hoje impõe

uma especialização cada vez maior de conhecimento. Pode-se argumentar que há jornalistas

que conseguem comunicar o que os especialistas sabem, mesmo sem nada entender do

campo em questão, pois o negócio do jornalista é a comunicação. Mas esses profissionais

permanecem em total dependência da orientação de pessoas nem sempre desejosas de

contar o que está acontecendo. Muitos erros e deturpações apresentados pelas fontes seriam

mostrados criticamente se jornalistas tivessem especialização nos setores que cobrem.

Aliada às melhores concepções éticas  e políticas, a especialização é uma garantia de um

jornalismo a serviço da população.

A necessidade de uma especialização do profissional de imprensa é

compartilhada por um dos grandes profissionais da área, Washington Novaes, cuja vida

profissional é dedicada à abordagem da temática ambiental.
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"Uma forma de melhorar a cobertura ambiental na imprensa brasileira é as

universidades passarem a oferecer cursos para formação de jornalistas especializados.

Essa necessidade surge porque os problemas do meio ambiente estão se tornando uma

questão cada vez mais complexa. Não se trata mais de casos pontuais, mas de grandes

problemas que exigem soluções complicadas", opina Novaes.

Complementando sobre  a qualidade das matérias de interesse ambiental, "...Os

meios de comunicação estão abordando o meio ambiente como espetáculo, no qual só tem

lugar a crise, a catástrofe, a tragédia. Não há espaço para a discussão dos problemas. O

jornalista ambiental deve levar a informação ambiental para  todas as pessoas, dando-lhes

a oportunidade de tomar uma atitude diante dos fatos apresentados."
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4.2 - O Papel das Empresas de Mídia na Questão Ambiental

As empresas de comunicação de massa tem como papel preponderante a prestação

da informação correta e confiável. As empresas que detêm o poder de informação são de

vital importância para a conscientização da sociedade.

Em pouco menos de duas décadas a opinião pública mudou radicalmente de uma

posição que justificava o progresso à qualquer preço, para uma opinião de que o desejável é

o progresso que leve em conta a preservação ambiental. Influíram nessa mudança, na

opinião do jornalista ambiental, Vilmar Berna, do "Jornal do Meio Ambiente"., os seguintes

fatores: a pressão exercida pelas ONG´s (Organizações Não Governamentais)

ambientalistas e a imensa capacidade de comunicação da imprensa.

Uma sociedade bem informada exercerá mais plenamente sua cidadania. Assim,

todos os indivíduos podem participar e buscar alternativas que propiciem a melhoria da

qualidade de vida do comunidade onde vivem. Conforme proposto na Agenda 21 deve

haver ampla participação do público no processo de tomada de decisões que venham a

afetar a comunidade no que relaciona-se a efeitos ou impactos ambientais causados à

mesma.

O que a opinião pública quer das empresas de comunicação de massa é uma atitude

moral e de credibilidade.

"Dirigindo uma publicação que não é ONG e nem está ligada a nenhuma

empresa, fundação ou governo, Silvestre Gorgulho diz que o jornalismo ambiental é novo,

mas a forma para faze-lo é velha. Muita informação, nada de radicalismo e muito de

ponderação, recomenda.  Para as empresas, as informações devem ir em forma de

tecnologias limpas e estudos que visem diminuir o uso de recursos naturais, e em

valorizando-os, valorizar os recursos humanos e gastar menos energia. Para os cidadãos,

as informações devem chegar como alternativas de poluir menos, encarar os desperdícios



22

e fazer da vida um caminho de tolerância, de prazer e de cumprimento de deveres e

direito."

Com isso, o que espera-se das empresas de mídia é que assumam publicamente seus

valores e filosofia, e que a questão ambiental faça parte dos mesmos. As empresas, as

cidades, os governos, as pessoas, todos tem como objetivo um futuro próspero e feliz.

Afinal, é a felicidade o que todos buscam neste mundo.

Um dos fatores críticos para que isso ocorra é uma mudança na filosofia gerencial.

As empresas precisam assumir uma liderança pró ativa com relação à sua responsabilidade

ética, social e ambiental perante as comunidades onde estão inseridas. Com isso, todos só

teriam a lucrar. As organizações somente serão capazes de competir no futuro se adotarem

os temas éticos, moral e ambiental, como parte integrante de sua estratégia empresarial.

 Segundo Rogério Ruschel que dirige a Consultoria Ruschel & Associados -

Marketing Ecológico, "...hoje várias empresas estão interessadas em adquirir o certificado

ambiental, que se tornou necessário para exportações."  Mas Ruschel critica a

superficialidade da norma para a liberação do certificado e também da divulgação que é

feita sobre o assunto. Ele reclama dos anúncios, que não explicam o que o certificado

realmente representa para a empresa e para a sociedade. "

Para que as empresas de mídia  continuem desempenhando adequadamente o seu

papel e conquistando, cada vez mais a confiança e a fidelidade de seus leitores, torna-se

fundamental a atuação dos formadores de opinião. Dependerá da capacidade criativa e

inovadora desses profissionais para que novos formatos sejam propostos e novas maneiras

de promover a educação ambiental  sejam utilizados pelos veículos de comunicação. O

objetivo disto  seria transformar as questões ambientais em um produto vendável que traga

prazer, informação, cultura e conscientização para os leitores e que propiciem maior retorno

econômico para as empresas de comunicação.
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5 - Esforços isolados de alguns jornalistas ambientais

Em outubro de 1989, a Federação Nacional dos Jornalistas, FENAJ, realizou um

congresso em Brasília, no qual foram discutidas a qualidade de cobertura em meio

ambiente e as possíveis formas de organização dos jornalistas ambientais.

Ao longo de 1990, a idéia de fundar Núcleos de Jornalistas Ambientais tomou

forças em diversos estados, com especial destaque para o Rio Grande do Sul, Paraíba, Pará

e São Paulo. Com diferentes formas de organização, os núcleos destes estados conseguiram

levar adiante algumas iniciativas interessantes.

Em setembro de 1990, realizaram um workshop de 3 dias, em Campinas, SP,

aonde repórteres de jornal e TV discutiram a qualidade da cobertura ambiental com fontes

que tiveram problemas com a imprensa ( como o porta voz da CNEN no acidente em

Goiânia e representante da INPE na divulgação dos números dos desmatamentos na

Amazônia ) e fontes que contavam com a ajuda da imprensa ( como o Ministério Público,

por exemplo ).

Em novembro de 1990, em Curitiba, os núcleos de jornalistas do RS, e SP, mais

a FENAJ, conseguiram realizar uma reunião preparatória para a cobertura da Conferência

da Nações Unidas do Meio Ambiente e Desenvolvimento, que acabou incluída no

calendário oficial da Rio-92.

Em São Paulo, com colaboração de alguns jornalistas do Paraná, pretendeu-se

elaborar um guia de redação para os jornalistas. O guia previa alguns verbetes com

explicações sobre os termos utilizados por pesquisadores e ambientalistas e com as palavras

mais facilmente confundidas na mídia.. E ainda a listagem da legislação ambiental básica e

algumas sugestões de livros ou glossário ambientais para consulta dos jornalistas.

Conseguiu-se ainda o apoio da Universidade de São Paulo, USP, que montou

um curso de pós-graduação em meio ambiente para jornalistas, formandos do ECA. O
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curso iniciou-se no segundo semestre de 1991 e envolveu diversos professores da própria

USP.

Surgiu a idéia, não concretizada, de montar um cadastro de jornalistas e um cadastro

de fontes. Os objetivos, respectivamente, eram incentivar a troca de informações entre  os

jornalistas especializados de diversas partes do país e aumentar  o universo das fontes

entrevistas, já que era ( e ainda é) muito comum se procurar sempre os mesmos

ambientalistas para dar opinião sobre tudo.
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6 - O Jornalismo Científico

Seria  então a mídia responsável pelo aumento da  conscientização da população

acerca dos problemas ambientais? Diríamos que sim, somando ao esforço contínuo da

ONGs ambientalistas e órgãos do governo.  Contudo, a mídia precisa se conscientizar ela

mesma que o que publica ou veicula vai afetar diretamente a vida do cidadão. No entanto,

em muitas ocasiões  o que é divulgado, seja sobre desastres ambientais ou uma lei que

beneficie o meio ambiente, não é vinculado ao dia-a-dia da população.

Noticiar meio ambiente também é jornalismo científico.

O jornalismo científico não deve ser entendido como aquele noticiário comum

dos jornais, revistas, rádios e estações de TV que, embora centralizados, às vezes, em

questões comuns e corriqueiras, não revela o cuidado necessário no trato dos detalhes que

se prendem  questões científica. Como resultado disto, transmite ao público  noções falsas e

equivocadas, muitas vezes em prejuízo de saúde, do bem-estar e da própria segurança do

cidadão em particular  e da comunidade em geral.

O Jornalismo Científico diz respeito à divulgação da ciência e tecnologia pelos

meios de comunicação de massa, segundo os critérios e o sistema de produção jornalísticos.

É importante atentar para as duas partes essenciais desta expressão e que definem o

conceito: o Jornalismo e o Científico. Isso porque é possível encontrar, nos meios de

comunicação de massa, onde se manifesta a atividade jornalística, textos, artigos ou

materiais sobre temas de ciência e tecnologia e que não podem ser considerados jornalismo

cientifico, exatamente porque não são, em princípio, jornalismo.

Divulgação científica e Jornalismo Científico não são a mesma coisa, embora

estejam muito próximas. Ambos se destinam ao chamado público leigo, com a intenção de

democratizar as informações (pesquisas, inovações, conceitos de ciência e tecnologia), mas

a primeira não é jornalismo.

Jornalismo Científico é um caso particular de Divulgação Científica que é uma

forma de divulgação endereçada ao público leigo, mas que obedece ao padrão de produção



26

jornalística. Mas nem toda a Divulgação Científica se confunde com Jornalismo Científico..

Os fascículos são um exemplo e os livros didáticos mais um ainda.

Disseminação científica, é aquela que tem como público-alvo os especialistas, os

próprios pesquisadores e cientistas. A disseminação científica ocorre também nas revistas

científicas, nos materiais (comunicações, pesquisas e ensaios) apresentados nos eventos

científicos e assim por diante.

É necessário e urgente dar  novo tratamento  a tudo e que se refere a tratamentos

científicos em qualquer órgão de divulgação, principalmente, para que a informação

científica  como qualquer outra informação, tenha o objetivo não só de informar, mais de

formar e colaborar com a melhoria de qualidade de vida da sociedade. Este é um trabalho

que não depende exclusivamente do jornalista, mas também de suas fontes de informação, e

principalmente, dos que geram a informação científica.

Uma preocupação que  nos parece fundamental é que a prática do jornalismo

científico num país com características de dependência , como o Brasil, não consegue

alienar-se de fatores contextuais de produção ou seja das exigências dos meios de

comunicação de massa em geral.  Como sistemas conjunturais ainda dependentes, a

imprensa, a ciência e a tecnologia sofrem influencias do poder político e econômico

altamente centralizado em nosso país e, portanto com raras exceções voltam-se para atender

à sociedade como um todo.

A democratização dos meios de comunicação, da tomada de decisões na área de

ciência e tecnologia e , em particular, da divulgação científica é, portanto, uma tarefa e

missão do jornalista científico.

É evidente que a sua ainda reduzida expressão tem muito a ver com a própria

fragilidade  de uma política científica e tecnológica, fruto da não conscientização para a

importância da ciência e tecnologia como fatores de desenvolvimento nacional.

Um país que não reconhece a contribuição dos seus pesquisadores, geralmente

mal remunerados,  bem como de institutos de pesquisa de prestígio, muitas vezes
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internacionais, certamente se ressente de uma ciência e tecnologia fortes. Não se pode,

como conseqüência, divulgar o que não se faz.

Além disso, a mentalidade da maioria dos empresários da comunicação parece

colidir com os interesses de um jornalismo científico comprometido com a nação. A

perspectiva comercial imediata, que anima os meios de comunicação, e a visão estreita dos

que representam a ciência e a tecnologia como fontes de notícias, de interesse dos leitores,

impedem que os meios de comunicação se voltem para cobertura de fatos da ciência e

tecnologia nacionais. Pior ainda, quando o noticiário envereda pelo caminho do

sensacionalismo, comprometendo a veracidade da informação e se indispondo com a

comunidade científica.

Segundo José Reis, pesquisador emérito, célebre divulgador da ciência "...o

jornalismo científico não consiste apenas em veicular novidades, mas de relembrar

grandes momentos da evolução do pensamento e da metodologia da ciência. Explicando

avanços e os processos da ciência, o jornalismo científico contribui valiosamente para

combater o charlatanismo ou a pseudociência, que tão facilmente são aceitos pela

credulidade dos menos instruídos, e constituindo não raro entrave ao florescimento da

ciência e suas aplicações".

O jornalismo científico, apoiado nesses fatos, não deve atuar com ingenuidade.

Em grande parte, a ciência e tecnologia que se divulga estão incluídas num processo

subliminar de marketing que consiste na propaganda de produtos, processos, técnicas e

equipamentos.

A avaliação social da tecnologia deve ser um esforço permanente do jornalismo

científico, uma preocupação constante de quem deve estar antes a serviço da sociedade de

que de interesses outros.

Divulgar sim, mas com espírito crítico e responsabilidade. Na área de ciência e

tecnologia, nem sempre um fato espetacular se constitui numa notícia socialmente válida.
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A questão que se coloca para o jornalista científico é que ele deve ter em mente

que sua função não é apenas noticiar os acontecimentos que ocorrem na área de ciência,

mas de investigar, de analisar as repercussões que cada fato científico tem no seio da

sociedade.

Não cabe à ele, ao nosso ver, fazer simplesmente apologia da ciência e da

tecnologia, como se houvesse interesses envolvidos nas novas descobertas, no lançamento

de novos produtos, no controle de técnicas e processos e na disseminação de inovações

tecnológicas.

A discussão fundamental, para um jornalista científico não deve repousar apenas

nos aspectos técnicos que devem nortear o exercício profissional (linguagem adequada,

precisão e veracidade das informações, competência da fonte, etc.), pois a difusão e

divulgação tem em mira um público universal, enquanto a disseminação objetiva

exclusivamente o contato entre especialistas.

Segundo o jornalista e professor Wilson da Costa Bueno, "...os desafios do

jornalismo ciêntífico no século XXI, não são pequenos. Simplesmente porque a eles se

vinculam interesses poderosos, situados nos campos da ciência e da indústria da

comunicação. Cabe ao jornalista establelecer parcerias, mobilizar consciências,

consolidar a sua competência informativa, munir-se de coragem e espírito crítico para

enfrenta-los."
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7 - Perfil dos Formadores de Opinião relacionados à questão ambiental

Utilizou-se como base de referência o trabalho denominado "Perfil dos Formadores

de Opinião Relacionado às Questões Ambientais - O caso dos jornais Zero Hora e Correio

do Povo", da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde os autores aplicaram um

questionário junto a formadores de opinião das duas empresas jornalísticas locais, buscando

"identificar o perfil dos formadores de opinião no que tange a sua conscientização e

conhecimentos relativos às questões ambientais..." entre outras variáveis.

Da mesma forma que a pesquisa de referência, utilizou-se como instrumento de

coleta de dados, questionário estruturado, Vide anexo I, com perguntas abertas, fechadas

(do tipo sim/não), e mistas, aplicado à um público total de 76 pessoas, formados em

Comunicação Social atuando em empresas de comunicação como jornais, revistas, rádio,

televisão e mesmo outros ligados à área de marketing e publicidade; todos pós-graduandos

de 03 instituições de ensino, à saber:

- Universidade Metodista de Ensino de Piracicaba - UNIMEP = 11 questionários

- Faculdades de Comunicação Cásper Líbero = 41 questionários

- Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUCCAMP = 24 questionários

A primeira parte do instrumento, destinou-se à identificação do perfil individual dos

entrevistados. Na segunda parte, utilizou-se uma escala de Likert de cinco pontos

(Sampieri,. 1991), a fim de estabelecer graus de importância a determinados itens de

natureza específica e geral.

Os tópicos abordados no questionário foram  de natureza pessoal e geral. Ou seja,

perguntou-se tanto sobre questões pessoais e relativas ao modo de vida e ao local de

trabalho dos respondentes como sobre questões relativas à cidade, ao país e ao mundo.

Os questionários foram encaminhados para os responsáveis pelos cursos das

respectivas instituições e após um período de uma semana, solicitou-se a devolução dos

instrumentos preenchidos.
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Salienta-se que não se pretende realizar generalizações e inferências para toda a

população de formadores de opinião. Os resultados serão comentados tendo-se em vista

apenas os 76 respondentes e pretende servir como referência ao estudo de caso objeto deste

trabalho.

Com fins de estabelecer o perfil dos formadores de opinião, estipulou-se uma escala

de pontuação com quatro intervalos que variou de 200 a 1180 pontos.

Na questão nº 2 (escala de Likert), foram atribuídos pontos de  10 a 50 pontos,

sendo 10 pontos para a primeira casela (menor importância),  até 50 pontos para a última

casela de maior importância.

Nas questões 5,11,14 e 15 foram atribuídos 10 pontos para o opção SIM,  e ZERO

pontos para a opção NÃO.  Na questão nº 8 elaborou-se um gabarito de respostas, onde a

resposta adequada ao perfil ambiental recebia 30 pontos; as menos adequadas 20 pontos e

as não adequadas, receberam10 pontos. Por fim, na questão 17, também elaborou-se um

gabarito, sendo que respostas corretas receberam 10 pontos e respostas incorretas ZERO

pontos.

Assim, a partir da somatória de pontos das respostas dos questionários, chegou-se a

uma pontuação mínima de 200 pontos e máxima de 1180. Essa pontuação originou a escala

do perfil dos formadores de opinião, apresentada na tabela à seguir:

Tabela nº 1 - Escala para definição do perfil ambiental dos formadores de opinião

entrevistados.

Pontuação Pontuação do Formador de Opinião

200 a 445 Não está consciente e não possui  conhecimento

446 a 690 Não está consciente e possui conhecimento

691 a 935 Está consciente e necessita de conhecimentos mais

Específicos

936 a 1180 Está consciente e tem conhecimentos específicos
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No que refere-se a faixa etária, foram encontrados os seguintes parâmetros:  a pessoa

mais velha nasceu na década de 50 ( 52 anos) e  a mais nova  na década de 80 ( 22 anos).

Pela Tabela a seguir, infere-se que a maior concentração da amostra está na década de 70

(22 a 32 anos). Nessa tabela buscou-se categorizar  a população de acordo com a década de

nascimento e realizou-se a distribuição de freqüência da amostra.

Tabela nº 2: Perfil etário dos formadores de opinião entrevistados, em quantidade e

percentual.

Nascimento Faixa Etária Freqüência Absoluta Freqüência Relativa (%)

Década 50 43 a 52 anos 01 1.3 %

Década 60 33 a 42 anos 12 15.8 %

Década 70 23 a 32 anos 53 69.7 %

Década 80 Menor 23 anos 04 5.3%

Não respondeu 06 7.9%

TOTAL 76 100%

A tabela acima mostra uma predominância de uma faixa etária jovem (23 a 32

anos), que pressupõe-se seja responsável por uma maior aceitação e adaptação aos

paradigmas emergentes.  Isto contribui para um repensar do formador de opinião e uma

reciclagem de conceitos e inovações tecnológicas que estão surgindo com a proposta de um

desenvolvimento sustentável.

No que tange à renda familiar dos formadores de opinião pesquisados, expressa em

número de salário mínimo, cotado a R$ 200,00, observou-se os dados da tabela nº3, a

seguir:
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Tabela nº 3 : Freqüência de faixa salarial dos formadores de opinião entrevistados,

conforme a renda em salários mínimos.

Renda em Salários Mínimos Freqüência Absoluta Freqüência Relativa (%)

Não resposta 19 25.0%

Menos de 10 mínimos 15 19.7%

De 10 a 20 mínimos 24 31.7%

De 21 a 30 mínimos 09 11.8 %

Maior que 30 mínimos 09 11.8 %

Total 76 100,0 %

A maior concentração da amostra está entre as faixas de 10 até  20 salários mínimos

mensais ( 31,7 %), o que condiz com a juventude dos formadores de opinião, pois os mais

jovens tendem a ter salários mais baixos, pois deve-se levar em consideração que os

mesmos ainda estão amadurecendo profissionalmente.

Buscando-se responder às perguntas que compõem o perfil ambiental dos

entrevistados, analisou-se primeiramente a importância dada pelo profissional em inserir

conceitos  ecológicos dentro de sua especialidade jornalística, chegando ao resultado da

Tabela abaixo.

Tabela nº 4:  A importância da variável ambiental na opinião dos formadores de opinião

entrevistados.

Importância Freqüência Absoluta Freqüência Relativa

Consideram importante 32 42.0%

Não consideram importante 23 30.3%

Não resposta 21 27.7%

Total 76 100 %

Em que pese a predominância de 42% de respostas apontando a importância do

tema ambiental, o elevado número de não respostas e o aparente equilíbrio entre a
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importância e a não importância nos parece preocupante, uma vez que tratam-se de

posicionamentos ou ausência desse, bem diferenciados evidenciando uma não clareza das

questões ambientais no cotidiano profissional dos entrevistados.

Para chegar ao perfil dos formadores de opinião, relativo as questões ambientais,

elaborou-se uma classificação a partir do somatório de pontos por respostas. Para tanto

estipulou-se uma escala de pontuação com quatro quartis, com a finalidade de definir o

perfil dos formadores de opinião, conforme tabela nº.1,  já apresentada.  Definida a escala e

estipulados os perfis, os dados dos respondentes levaram a formação da Tabela, a seguir:

Tabela nº 5: Distribuição de freqüência para perfil ambiental dos formadores de opinião

entrevistados.

Perfil

Freqüência

Absoluta

Freqüência

Relativa

Não está consciente e não possui conhecimento 01 1,30%

Não está consciente e possui conhecimento 00 0.00%

Está consciente, mas necessita de conhecimentos mais

específicos 31 40,8%

Está consciente e tem conhecimentos específicos 44 57,9%

Total 76 100,0 %

O resultado obtido é flagrante em apontar o público entrevistado como "consciente e

com conhecimentos específicos" havendo freqüência que indicam esse patamar em 57,9 %

das respostas.

Os resultados são bastantes próximos ao obtidos no questionário da UFRGS,

utilizado como referência,  Para conhecimento resultados naquela pesquisa  foram :  0,00

para o primeiro item, 0,00 para o segundo item, 41,94 % para o terceiro item e 58,06 para o

quarto item, portanto bem próximo e dentro dos mesmos padrões esperados pois o

questionário e o público foi, praticamente,  o mesmo e a consciência dos entrevistados não

deveria apresentar grandes alterações.
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Referente à liberdade que os formadores de opinião acreditam ter para realizar

reportagens de cunho ecológico ou informativo sobre problemas ambientais, obteve-se os

seguintes resultados:

Tabela nº 6:  Distribuição de freqüência conforme a percepção de liberdade de expressão,

pelos formadores de opinião, relativa a questões ambientais.

Ter Liberdade Freqüência Absoluta Freqüência Relativa (%)

Eles tem liberdade 53 69.8 %

Eles não tem liberdade 16 21.0 %

Não-resposta 07 9.2 %

Total 76 100 %

Apesar de 69,8% das respostas apontarem para a  liberdade de expressão  relativa as

questões ambientais, é motivo de reflexão a porcentagem de respostas que acreditam não

ter liberdade de realizar reportagens.

Infere-se que a liberdade está fortemente ligado a preservação dos interesses da

empresa de mídia. Esta constatação está reforçada na Tabela nº.7. onde o formador de

opinião revela ter consciência da realidade e da necessidade da preservação ambiental , mas

fica limitado pela missão e valores adotados pela empresa a que pertence. A seguir, a tabela

nº. 7 dispõe sobre a internalização da variável ambiental  na estratégia corporativa das

empresas, conforme a percepção dos formadores de opinião, com relação a este tema.
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Tabela nº.7: Distribuição de freqüência sobre a internalização da variável ambiental na

estratégia corporativa, conforme a visão dos formadores de opinião.

Variável ambiental Freqüência absoluta Freqüência Relativa %

Internaliza 38 50.0

Não Internaliza 37 48.7

Não-resposta 1 1.3

Total 76 100%

Fica evidenciado acima, que praticamente metade das empresas não internalizam a

variável ambiental em sua estratégia corporativa. Quando 50 % das empresas não

internalizam a questão ambiental , o espaço para este tipo de pauta  fica limitado e

submetido a outros interesses da corporação. O formador de opinião que tem a consciência

da realidade ambiental, quando desenvolve matérias nesta área, tem que faze-la de uma

maneira que garanta sua aprovação. Esta aprovação está muito mais ligada à competência

do formador de opinião  do que a importância da questão ambiental propriamente dita.

Importante ressaltar que quando perguntados se é possível adotar estratégia nas

empresas de mídia com relação as questões ambientais, 89,4 % acreditam ser possível

adotar estratégias pró ativas.

Destaca-se algumas opiniões e propostas pessoais sobre este tema:

- “Criando um programa de educação ambiental na empresa”

- “Com campanhas educativas, e propostas”

- “ Mostrando a importância do assunto”

- “Informando e conscientizando”.



36

8 - Estudo de Caso : Condomínio Residencial Barão de Mauá

Como citamos na introdução deste trabalho,  tomamos como objeto

representativo de estudo  o caso de contaminação do solo ocorrido no município de

Mauá/SP, onde em terreno destinado anteriormente à disposição de resíduos industriais foi

erguido o "Condomínio Residencial Barão de Mauá". À partir de uma explosão em caixa

d´água de um dos edifícios, com morte de uma pessoa, eclodiu-se o caso de contaminação

daquele solo alterando a vida de todas as famílias ali residentes, envolvendo órgãos

públicos municipais estaduais, imprensa, políticos e comunidade de um modo geral.

Antes de detalharmos sobre o caso em si, faz-se necessário um prévio relato

sobre a situação das áreas contaminadas no Estado de São Paulo, sendo seu conteúdo á

partir de informações técnicas da CETESB, Companhia de Tecnologia de Saneamento

Ambiental do Estado de São Paulo.
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8.1 - A Problemática das Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

Como conseqüência mais marcante da revolução industrial que se iniciou no fim do

século 18 temos hoje, o enorme progresso material de centenas de milhões de habitantes, a

explosão populacional do século 20, o surgimento de megametrópolis e a poluição

ambiental.

Preocupações com a qualidade do ar e das águas são antigas, mas as preocupações

com solos contaminados são mais recentes e só se tornaram evidentes no final da década de

70. O mundo industrializado começou a se conscientizar dos problemas causados pelas

áreas contaminadas, após a ocorrência de “incidentes espetaculares” como o do “Love

Canal”, nos Estados Unidos, “Lekkerkerk”, na Holanda, e “Ville la Salle”, no Canadá, em

que foram identificados sérios danos causados no solo por indústrias poluentes de vários

tipos, sobretudo indústrias químicas. Após esses eventos foram criadas políticas e

legislações em vários países, províncias e estados.

Estes locais são literalmente os “cemitérios” da era industrial dos séculos 19 e 20.

Alguns são perigosos, outros nem tanto, mas todos eles criam ansiedade nas populações

que vivem no seu entorno. Em muitos casos eles só foram identificados recentemente sendo

muito difícil determinar com precisão quem são os responsáveis e quem deve pagar pela

sua limpeza e recuperação.

O solo foi considerado por muito tempo um receptor ilimitado de materiais

descartáveis, como o lixo doméstico e os resíduos industriais, com base na suposição de

que este meio apresenta uma capacidade ilimitada de atenuação das substâncias nocivas

presentes, que leva ao saneamento dos impactos criados. Porém essa capacidade, como

ficou comprovado posteriormente, é limitada e, somente a partir da década de 70, passou-se

a direcionar uma maior atenção à sua proteção.

Uma área contaminada pode ser definida como um local onde há comprovadamente

poluição ou contaminação, causada pela introdução de substâncias ou resíduos que nela
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tenham sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma

planejada ou acidental. Nessa área, os poluentes ou contaminantes podem concentrar-se no

ar, nas águas superficiais, no solo ou nas águas subterrâneas. Os poluentes ou

contaminantes podem ser transportados a partir desses meios, propagando-se por diferentes

vias, como, por exemplo, o ar, o próprio solo, as águas subterrâneas e superficiais,

alterando suas características naturais ou qualidades e determinando impactos negativos

e/ou riscos sobre os bens a proteger, localizados na própria área ou em seus arredores.

Segundo a Política Nacional do Meio Ambiente (lei 6.938/81), são considerados

bens a proteger:

• A saúde e o bem-estar da população;

• A fauna e a flora;

• A qualidade do solo, das águas e do ar;

• Os interesses de proteção à natureza/paisagem;

• A ordenação territorial e planejamento regional e urbano;

• A segurança e ordem pública.

Um aspecto fundamental, para a configuração de risco, em uma área

contaminada, é o uso e ocupação do solo no seu entorno. Nem todas as áreas contaminadas

representam um risco para o meio ambiente ou à saúde humana. Um risco só existirá se as

concentrações de contaminantes excederem determinados limites considerados aceitáveis e

se existirem receptores sensíveis e a possibilidade de um evento adverso.

Na Alemanha, os custos ecológicos relacionados a problemas do solo foram

calculados em cerca de US$ 50 bilhões , sendo quase o dobro dos custos ecológicos

relacionados à poluição das águas e do ar (US$ 33 bilhões). Nos doze países da

Comunidade Européia foram identificadas cerca de 300 mil áreas contaminadas. Estima-se

que na Holanda existem cerca de 100.000 locais contaminados, com orçamento previsto

para remediação de US$ 50 bilhões.
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Como ocorreu nos países desenvolvidos, os problemas de contaminação do solo no

Brasil começaram a aflorar na década de 70, mas se intensificaram nos últimos anos com a

descoberta de depósitos, usualmente clandestinos, de resíduos químicos perigosos.

A CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, órgão

vinculado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, vem desenvolvendo o controle

corretivo de fontes potencialmente poluidoras do solo e atendendo a casos de áreas

contaminadas desde o início dos anos 80, quando foram divulgadas as ações voltadas à

identificação, caracterização e remediação das áreas contaminadas por pentaclorofenol na

Baixada Santista, cuja origem havia sido identificada na elaboração de levantamento de

informações sobre a geração de resíduos industriais realizado pela agência ambiental em

1979.

O aparecimento de casos como os da Rhodia, que depositou resíduos contaminados

com pentaclorofenol em Cubatão e São Vicente, onde atualmente há cerca de 33 mil

toneladas confinadas em uma estação de espera, para providências posteriores, fez com que

técnicos lotados em diversas áreas de apoio técnico da CETESB se especializassem na

questão de áreas contaminadas. Entretanto, não havia procedimentos legais e institucionais

para tratar das questões referentes às áreas contaminadas.

Em 1993, a CETESB, firmou um acordo com a GTZ – Gesellschaft für

Technische Zusammenarbeit, órgão do governo alemão, obtendo apoio técnico e financeiro

para desenvolver o Projeto “Recuperação do solo e das águas subterrâneas em áreas de

disposição de resíduos industriais”, cujo objetivo principal era a capacitação tecnológica de

seu corpo técnico para atuar, em conjunto com outras instituições, na avaliação e no

encaminhamento de soluções para a problemática de locais contaminados.

Para promover a melhoria ou a manutenção da qualidade ambiental nas áreas em

que ocorre um uso potencialmente poluidor do solo, a CETESB atua em duas linhas: as

medidas preventivas e as corretivas.
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8.1.1 - Medidas Preventivas

 Como ocorreu em âmbito mundial, a CETESB iniciou sua atuação preventiva

utilizando procedimentos de comando e controle, incluindo o estabelecimento de padrões

de qualidade ambiental e de emissão de poluentes e o condicionamento, licenciamento e

fiscalização de fontes, com base nos usos legalmente pré-estabelecidos. A CETESB tem

procurado, ainda, lançar mão de instrumentos mais eficazes de prevenção, como, por

exemplo, o incentivo à adoção de tecnologias e práticas operacionais que reduzam ou

eliminem as emissões de poluentes. O uso de instrumentos como os incentivos econômicos

à prevenção, o banimento de tecnologias e produtos e a responsabilização pós-consumo,

necessitam um arcabouço legal que só recentemente a sociedade brasileira começou a se

articular para obter.

Em 2.000 e 2.001 surgiram ferramentas para auxiliar a atuação em áreas

contaminadas, podendo-se destacar o estabelecimento de valores orientadores para solo e

águas subterrâneas no Estado de São Paulo, a definição de procedimentos para atuação em

áreas contaminadas e a divulgação do Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas.

O sistema homologado pela CETESB, para gerenciamento de áreas

contaminadas, adota um conjunto seqüencial lógico de atividades que podem ser agrupadas

em dois segmentos básicos, sendo o primeiro composto pela criação de um cadastro de

áreas e pela execução das seguintes atividades básicas:

• Identificação de áreas com potencial de contaminação, ou seja, áreas onde são ou foram

desenvolvidas atividades que possuem potencial de causar algum tipo de poluição do

solo e água subterrânea. O conjunto destas áreas compreenderá o universo possível de

atuação;

• Avaliação preliminar de cada uma das áreas com potencial de contaminação, que

poderá ou não incluí-la na relação de áreas suspeitas de contaminação, ou seja, áreas

onde substâncias perigosas foram ou estão sendo manuseadas de forma inadequada ou
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os projetos destas instalações não apresentam requisitos mínimos para a proteção

ambiental;

• As áreas relacionadas como suspeitas passam por cuidadosa investigação (investigação

confirmatória) para a confirmação ou não como áreas contaminadas, sendo aí incluídas

na relação das áreas consideradas comprovadamente contaminadas se a investigação

confirmatória assim comprovar.

8.1.2 - Medidas corretivas

O segundo segmento da metodologia adotada engloba as seguintes atividades;

• Exigir do poluidor, ou seja, do causador da contaminação, a realização de Investigação

detalhada, objetivando o levantamento minucioso de dados de campo da área

contaminada e de sua interpretação;

• Exigir do poluidor a elaboração de estudo de Avaliação de Risco, que orientará a

necessidade da intervenção na área contaminada;

• Exigir do poluidor o estudo de Concepção da Intervenção, onde se avalia quais

tecnologias serão adotadas para promover a recuperação da área objetivando seu uso

futuro;

• Exigir do poluidor a apresentação de Projeto de Remediação, de acordo com os prazos e

a concepção da intervenção aprovados pela CETESB;

• Exigir do poluidor a Execução física da remediação, conforme projeto e dentro dos

prazos aprovados pela CETESB, e;
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• Exigir do poluidor a realização de monitoramento ambiental, ou seja, a avaliação da

qualidade do solo e das águas subterrâneas, visando verificar a evolução da qualidade

ambiental da área.

A identificação de áreas com potencial de contaminação e a avaliação

preliminar de cada uma das áreas listadas é de responsabilidade da CETESB, sendo de total

responsabilidade do poluidor a adoção das medidas voltadas à recuperação da área

contaminada em consonância com o uso pretendido.

No período de 1.992 a 2.002, a CETESB atuou sobre cerca de 640 locais onde

foram desenvolvidas atividades potencialmente poluidoras do solo, sendo que, de acordo

com uma classificação realizada com base nos dados disponíveis até maio de 2002, foram

consideradas comprovadamente contaminadas 255 dessas áreas e as demais estão sendo

estudadas e avaliadas para serem incluídas ou não na relação daquelas comprovadamente

contaminadas. Trata-se, portanto, de uma relação dinâmica de áreas contaminadas.

8.1.3 - Cadastro de Áreas Contaminadas

Uma das ferramentas no gerenciamento de áreas contaminadas é o sistema de

cadastro, que recebe informações sobre as áreas potencialmente contaminadas, áreas

suspeitas de contaminação e as áreas confirmadamente contaminadas.

O Sistema de Cadastro vem sendo alimentado com informações sobre os locais

onde a CETESB teve alguma atuação voltada à identificação e à exigência de remediação

de áreas contaminadas.

O cadastro é um instrumento importante, subsidiando a adoção de medidas voltadas

a remediação de áreas contaminadas, ao controle ambiental, ao planejamento urbano e

ocupação do solo.

Até maio de 2002, havia no Estado de São Paulo 145 locais com atividades de

remediação em curso, incluindo situações que foram amplamente divulgadas na imprensa,
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como os diques de cal da Solvay Indupa do Brasil S/A, o Conjunto Habitacional Barão de

Mauá, construído sobre antigo lixão clandestino, o Centro Industrial da Shell em Paulínia,

as bases de distribuição de combustível da Esso Brasileira de Petróleo Ltda e da Shell

Brasil S/A em São Paulo, para indicarmos apenas os mais recentes.

A figura apresentada a seguir revela a distribuição das áreas contaminadas

cadastradas no Estado de São Paulo
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Deve-se considerar que o sistema de cadastro foi alimentado primeiramente com os

locais avaliados na Região Metropolitana de São Paulo. A partir de março de 2001, este

sistema de cadastro começou a receber informações sobre outros locais do Estado.

De acordo com a sistemática legal vigente no nosso país, onde se consagra o

princípio do poluidor pagador, a CETESB exige do responsável pela contaminação ou o

proprietário do terreno atingido, nas hipóteses em que é possível esta identificação, a

remediação e monitoramento da área contaminada. Porém, existem situações onde esta

identificação não é possível, ou ainda, em sendo possível, o poluidor não dispõe de meios
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econômicos suficientes para a necessária descontaminação, criando-se assim uma situação

ainda mais complexa, uma vez que inexistem recursos públicos, bem como, legislação

específica para suportar as ações de remediação.

Atualmente a CETESB passou a publicar o Cadastro de Áreas contaminadas –CAC-

do Estado de São Paulo, em seu site, www.cetesb.sp.gov.br. Instrumento indispensável no

gerenciamento desse gravíssimo problema ambiental, esse cadastro divulga informações

geo-referenciadas sobre as áreas com suspeita ou efetiva contaminação do ar, das águas

superficiais e/ou subterrâneas e do solo, que podem oferecer riscos à saúde da população

exposta.

Dadas a existência de recursos públicos destinados à implementação de mediadas de

remediação nos casos de responsabilidade difusa e atual deficiência da legislação

específica, a publicação do CAC ajudará na mobilização das forças sociais e políticas para

a solução dos casos.
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8.2 - O Caso Barão de Mauá

O município de Mauá faz parte do que se chama "Grande ABC" região com

predominância industrial motivada principalmente, pelo complexo de grandes montadoras

de veículos.

Em terreno, localizado à Rua Valdemar Selestiano Silva nº267, Parque São

Vicente,  foi instalado o Condomínio Residencial Barão de Mauá, objeto de estudo, o qual

localiza-se em  uma área de 160 mil m2.

Até 1995,  essa área era de propriedade da COFAP e sofreu ação de sucessivas

terraplanagens, tendo permanecido sob responsabilidade de administração do empresário

Antenor Alonso, proprietário da "Alonso & Cia."  para o recebimento e disposição de

resíduos diversos.

A COFAP vendeu esse terreno em frente à suas instalações industriais para a

Cooperativa Habitacional Nosso Teto, ligada à Paulicoop Assessoria à Cooperativas

Habitacionais, Ltda., que à partir de 1995 contratou a Administradora e Construtora Soma

Ltda., para a construção de um condomínio residencial vertical, o "Condomínio Residencial

Barão de Mauá". A Soma entregou 32 unidades quando então a obra foi assumida pela

"SQG Empreendimentos e Construção Ltda.".(vide fotos em anexo II)

Em frente à esse terreno, localizava-se as instalações industriais da COFAP -

Companhia Fabricadora de Peças. À partir de 1997 a COFAP que era uma única empresa,

arrendou seu patrimônio para quatro outras empresas: "Tupy Fundições S/A", "Mahle

Cofap Anéis S/A", "Magneti Marelli Cofap Sinterizados S/A" e 'Magneti Marelli Cofap

Cia. Fabricadora de peças"

A prefeitura liberou a obra com base no parecer do engenheiro da Soma,  Rubens

Diamante, que descartou a existência de contaminação no local.
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As obras transcorreram, unidades foram vendidas e ocupadas.

Em abril de 2000, durante procedimento de manutenção na antecâmara de uma das

caixas d'água subterrâneas do bloco 4, ocorreu uma explosão, causando a morte do

eletrotécnico Geraldo Julio Riviello, 37 anos e queimaduras em 40% do corpo de outra

pessoa.

O episódio ensejou o acionamento do Centro de Controle de Desastres e

Emergências Ambientais da CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento

Ambiental, que verificou indícios da existência de gás metano (sub-produto da

decomposição de matéria orgânica) no subsolo do terreno.

Quando da citada explosão, no local já haviam sido erguidos 50 prédios, de um total

de 72 projetados, calculando-se que à época, lá residissem cerca de 5 mil pessoas.

A primeira providência da CETESB foi exigir a adoção de medidas emergenciais

para evitar a concentração de gases em ambientes confinados, entre as quais a remoção de

todas as caixas d´água subterrâneas, a ventilação dos ambientes fechados, a lavagem de

redes de esgoto e o monitoramento constante dos índices de explosividade.

A "SQG Empreendimentos e Construção Ltda", foi penalizada pela CETESB com

Auto de Infração - Imposição de Penalidade de Multa, de caráter gravíssimo, em 10 mil

Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESP´s)  por "ter implantado conjunto

habitacional sobre resíduos industriais, ocasionando a geração de gases acumulados em

dependências dos edifícios e consequentemente, inconvenientes ao bem estar público e

prejuízo à segurança e ao gozo da propriedade", o caso foi encaminhado ao Ministério

Público e informado o GRAPROHAB e a Prefeitura Municipal de Mauá. sendo exigida a

"implantação de medidas emergenciais e definitivas objetivando a eliminação de risco à

saúde e à segurança da população residente no local  em decorrência de gases inflamáveis

gerados pelo aterramento  de resíduo na área do conjunto"
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Os trabalhos de campo foram desenvolvidos em meados de maio de 2000, sendo

que os resultados do primeiro laudo, apresentado em setembro de 2000 não foram

suficientes para identificação do problema o que levou a Agência Ambiental de Santo

André, da CETESB à exigir análises mais detalhadas.

Em fevereiro de 2001, os estudos complementares, relatórios de investigação

preliminar realizados pela CSD-Geoklock, empresa especializada em geologia e engenharia

ambiental,  indicaram a presença, de 7 à 14 metros de profundidade de massa de resíduo, de

mais de 40 compostos orgânicos voláteis que poderiam ter provocado a explosão e

apontaram para a existência da contaminação do solo por resíduos industriais. Houve

indicativo da presença de substâncias voláteis no solo, como o benzeno, o clorobenzeno, o

trimetilbenzeno e decano, elementos esses que caso venham à superfície em altas

concentrações e sejam inalados, apresentam potencial de comprometimento à saúde

humana. (Vide ilustrações em anexo III)

A maioria das substâncias tem sua origem em derivados de petróleo leves, como

solventes de uso industrial, ou mesmo gasolina, empregados na indústria de peças

automotivas.

Esse fato, além de contrariar o laudo apresentado pela Prefeitura Municipal de

Mauá, em 1994,  época do licenciamento do empreendimento, atestando que o terreno não

apresentava passivo ambiental, alertou a Agência Ambiental para os riscos que a área

poderia apresentar à saúde humana.

Convém informar que desde o episódio da explosão seguida de morte, ocorrido em

abril de 2000, os condôminos, através dos síndicos dos edifícios, permaneceram

acompanhando o caso, seja através da CETESB, quanto da construtora e de funcionários da

CSD-Geoklock, aguardando a formalização de dados conclusivos resultantes de todos os

procedimentos realizados em área do condomínio.
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Diante da gravidade do problema, em 17 de agosto de 2001, a Secretaria de Estado

do Meio Ambiente, realizou a notificação dos moradores, através de seus representantes e a

prefeitura de Mauá, através de reunião com áreas da vigilância sanitária e epidemiológica, à

fim de definir procedimentos e verificar eventuais efeitos na saúde dos moradores e

convocou, na mesma data,  uma coletiva de imprensa para anunciar a contaminação do

terreno do Residencial Barão de Mauá.

A "SQG Empreendimentos e Construções Ltda." foi novamente multada em  10 mil

e 20 mil Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESP´s), em agosto e novembro de

2001, respectivamente,  pelo mesmo motivo da primeira penalidade de multa e pelo  não

cumprimento das exigências estabelecidas no Auto de Infração Imposição de Penalidade de

Advertência.

Atualmente as condições do ar e do solo do condomínio continuam sendo

monitoradas  sem que haja um prazo para conclusão desse procedimento.

Os compostos voláteis, alguns em concentrações elevadas,  estão confinados. O

sistema de controle e remediação consiste na exaustão desses gases e posterior tratamento

por carvão ativado. Esse sistema funciona desde Fevereiro/2002 e os dados de

monitoramento tem demonstrado a diminuição da concentração desses poluentes, devendo

essa exaustão continuar por mais alguns anos.

Quanto aos resíduos enterrados no solo, há dificuldade de retirada, pois alguns

prédios foram construídos sobre a massa de resíduos e outros encontram-se em até 14

metros de profundidade. Não está descartada a retirada dos resíduos do solo, dependendo

dos resultados da avaliação e monitoramento da exaustão dos compostos orgânicos voláteis.

Foi decretado o embargo para construção de novos prédios no local (o conjunto

habitacional prevê 72 apartamentos, dos quais 54 já foram concluídos com habitação);
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Os moradores continuam ocupando os edifícios, sendo que alguns deles "deixam de

pagar condomínio, pararam de pagar a construtora e tentam de toda forma sair do local",

conforme relato de uma das síndicas Sra. Tânia Regina da Silva

Uma Ação Civil Pública coletiva ainda corre na Justiça de Mauá.

Por iniciativa de alguns moradores foi criado o "Instituto Barão de Mauá de Defesa

de Vítimas e Consumidores contra Entes Poluidores e Maus Fornecedores" com  o intuito

de agir como o IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor nas questões ligadas à Áreas

Contamindadas.
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8.3 - Trato jornalístico do caso

Em meados do início de 2001, houve intensa veiculação na mídia da contaminação

do solo e do lençol freático no condomínio de chácaras, Recanto dos Pássaros, vizinho à

uma antiga fábrica da Shell. A Vigilância Sanitária local sustentou que pelo menos 60%

dos moradores locais apresentaram indícios de contaminação por produtos químicos. A

situação  veio à tona por auto-denúncia da própria empresa ao Ministério Público, motivado

por interesses comerciais daquela unidade. A CETESB acompanhava a empresa em

conjunto com o Ministério Público e no decorrer do noticiário foi fartamente criticada até

como conivente e omissa.

Tal situação, acreditamos, interferiu na decisão de divulgação do caso "Barão de

Mauá". A Secretaria de Meio Ambiente do Estado e CETESB, avaliou a situação como

uma oportunidade de bom momento de veiculação de postura pró-ativa na mídia.

A decisão de convocação de coletiva de mídia, partiu dos gabinetes sem que

houvesse interação junto às área técnicas. Devido à essa falta de postura institucional de

comunicação de risco, mais uma vez os órgãos ambientais acabaram tendo sua imagem

desgastada.

À partir da comunicação do fato, em 17/08/01, conforme demonstra Tabela 8,

conseguimos relacionar um total de 278 matérias, no período de agosto de 2001 à agosto de

2002,  em 12 veículos de comunicação à saber: "Diário do Grande ABC", "Folha de São

Paulo", "O Estado de São Paulo", "Jornal da Tarde", "Diário Popular", 'Agora São Paulo",

"Gazeta Mercantil", "O Globo", " A Tribuna", "Diário de São Paulo", 'Diário do Comércio"

e "Revista Isto é".

O “Diário do Grande ABC” tendo à frente a profissional, Andréa Catão Maziero, foi

responsável por 39% das matérias publicadas. Vide Gráficos 1 e 2. Tal fato é

compreensível e louvável uma vez que trata-se de veículo de grande circulação e cuja área

predominante de atuação são os municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano,
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Diadema e região, incluindo o município de Mauá, local de ocorrência do fato. Em seguida,

houve considerável cobertura por parte da “Folha de São Paulo” e do “O Estado de São

Paulo”, com 17% e 14%, respectivamente de matérias publicadas do total de 278

analisadas. Esses dois últimos jornais, igualmente, tem considerável representação e

idoneidade em toda a região metropolitana do estado de São Paulo.

Ao todo foram 57 profissionais envolvidos, entre jornalistas e colaboradores.

Dessas matérias 38 citaram em seu título o órgão CETESB. Do mesmo total

analisado 39 matérias tiveram seus títulos citados em “capa” dos diferentes jornais.

Chama a atenção a importância dada ao caso no período analisado,  conforme

Gráfico 3 e Tabela 9, onde em agosto de 2001, momento de divulgação dos fatos, todos os

jornais analisados noticiaram o caso, perfazendo um total de 195 matérias veiculadas. Esse

número de informações decai consideravelmente ao longo dos meses seguintes, perfazendo

ao total de um ano as 278 matérias que compõem nossa representação, ou seja 70% das

matérias publicadas referem-se ao momento da divulgação do fato.

Tal situação nos leva à reflexão do cuidado que se deve ter ao expor um fato para a

mídia, eles devem estar plenamente embasados, pois o momento inicial é,  pode-se dizer,  o

mais importante do ponto de vista de veiculação de informes e possibilidade de

receptividade por parte da opinião pública, qualquer descuido da qualidade desse informe

pode se tornar perene e com possibilidade quase nula de recondução dos fatos, uma vez que

em caso de réplica ou esclarecimentos o percentual de cobertura, acredita-se será inferior,

do ponto de vista quantitativo e por conseqüência de menor representatividade no que diz

respeito ao acesso ao leitor.

Como exemplo dessa situação, temos no caso “Barão de Mauá”, a avaliação

institucional feita pela CETESB, de que o trato dado pela imprensa aos fatos não estaria

sendo o adequado do ponto de vista de esclarecimento e informação, estando em algumas

matérias,  sendo desconsiderada a gravidade da situação, por força, talvez,  de inserção de
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opinião de terceiros que não só órgão ambiental. Tal avaliação gerou uma nota à imprensa,

datada de 20/12/01.

“ ...O alarmismo e a desinformação não podem ser atribuídos aos seus técnicos...

(CETESB)...O fato de não haver migração dos gases para a atmosfera,...deve ser motivo de

alívio para todos, mas não anula a gravidade da contaminação existente no subsolo, que

continua a gerar gases e mantém a área e os moradores em situação de risco, só

controlada até agora pelas medidas que vem sendo exigidas pelas autoridades

ambientais.”  Vide anexo IV.

As matérias apresentaram trato e conteúdo diversos, de acordo com a linha

jornalística da empresa jornalística que o profissional representa. Nota-se, em análise de

matérias que será feita à seguir, que entre alguns profissionais, é muito tênue a linha  entre

o informe e o sensacionalismo.
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8.4 - Análise das matérias

Com já citamos, das 278 matérias veiculadas no período de agosto de 2001 à agosto

de 2002, selecionamos algumas  que passamos agora a analisar criticamente do ponto de

vista do caráter informativo.

Dentre esse material jornalístico separamos as mais emblemáticas no que chamamos

de "módulos", os quais não necessariamente apresentam uma ordem cronológica de

veiculação e sim um conteúdo temático implícito.

8.4.1 - Módulo 1: Sensacionalista

(Anexo V)

sensacionalista. Adj. 2 g. Em que há, ou que usa de sensacionalismo: notícia

sensacionalista; jornal sensacionalista.

sensacionalismo. S.m. 1. Divulgação exploração, em tom espalhafatoso, de matéria

capaz de emocionar ou escandalizar. 2. Uso de escândalos, atitudes chocantes, hábitos

exóticos, etc., com o mesmo fim.  3. Exploração do que é sensacional (3) na literatura, na

arte, etc.

Trata-se de momento inicial de divulgação dos fatos, todos os jornais que

veicularam noticias sobre o evento procuraram destacar, da forma mais sensacionalista

possível, a presença de substancias “ cancerígenas “: verifica-se que a intenção das notícias

era simplesmente o de alarmar a população para uma situação ainda obscura. Nota-se

claramente a falta de um cunho técnico e explicações mais simples e vê-se nitidamente a

mão de pessoas que buscaram simplesmente criar polêmica com o intuito de abrir espaços

para outras reportagens.

Dentre as manchetes destaca-se uma do Diário Popular de 17/08/01 que em sua capa

noticiou o caso como "Gás cancerígeno ameaça 6 mil moradores no ABC" trazendo ainda
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uma foto com pessoa usando máscara de proteção. Ora, por mais que saibamos que as

manchetes devem ser o chamariz da matéria, deparamo-nos, no mínimo, com um equívoco

por parte do jornal. O caso de contaminação ocorreu no município de Mauá e tratou-se de

situação localizada. Enquanto que a manchete buscou trazer alarme para toda uma região,

como se a população local estivesse à merçe de uma contaminação iminente.  Curioso

ainda,  é que no texto contido à pag. 3, do mesmo jornal, a manchete já assume um pouco

mais a realidade e noticia "Gases tóxicos ameaçam 6 mil pessoas em Mauá". No conteúdo

da matéria a situação é melhor detalhada descaracterizando assim, a tragédia anunciada em

manchete.

Na mesma linha, a Folha de São Paulo de 17/08/01  tenta ampliar ainda mais a

catástrofe anunciando "Cancerígeno ameaça 7,5 mil em São Paulo", temos que a população

supõem-se aumentar a cada manchete, bem como a suposta área atingida, desta feita,

acreditamos que como a Folha tem sua veiculação na capital, o título buscou chamar a

atenção para esse público.

Em nota menor, O Diário Popular, relacionou uma das substâncias encontradas, o

benzeno, com a ocorrência de leucemia, com o parecer de médico toxicologista,

relacionando a substância química à doenças de maneira bastante genérica, não

contemplando a especificidade do caso.

O Jornal da Tarde, 17/08/01 pag. 3, na matéria "Só as análises poderão revelar os

riscos reais", apresenta a situação de forma mais explicativa e comedida diante das

incertezas de um fato novo, tendo como conteúdo "...A dose faz o veneno...não se poderá

ter idéia do risco de Mauá até que sejam feitas análises do ar", com o depoimento de

especialista da área médica, tenta informar para a criticidade dos fatos tendo a  preocupação

implícita de chamar a atenção para o fato sem criar certezas alarmantes.

      Essas manchetes vão de encontro ao pensamento da grande maioria de estudantes de

jornalismo que foram entrevistados, que concordam que as notícias sobre o ambiente, em

primeiro lugar, visam mais o catastrófico que matérias explicativas sobre um determinado

acontecimento, seja esse narrativo problemático ou não.
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8.4.2 - Módulo 2: Expiação

(Anexo VI)

expiação. [Do lat. Expiatione.] S.f. Ato ou efeito de expiar (1); castigo, penitência,

cumprimento de pena.

Expiar. [Do lat.expiare.] V.t.d.  1. Remir ( a culpa) cumprindo pena; pagar. 2. Sofrer

as conseqüências de: "Cometi um erro, e devo expia-lo" (Machado de Assis, Helena,

p.279.) 3. Sofrer, padecer: "Condenados à desordem ou à conservação, os revolucionários

de hoje expiam as consequencias da falta de um critério científico na organização de suas

idéias. "(Oliveira Martins, Portugal Contemporâneo, I,p. XXVII) 4. Purificar (um local

sagrado) de profanação ou sacrilégio. P. 5. Purificar-se (de crimes e pecados). (Pres.

Iind.: expio, expias, expia, etc. Cf. espia, do verbo espiar e s.f. e esse.v.)

Busca-se nesse momento investigar causas, culpados, vítimas. As notícias são

desencontradas e os moradores do conjunto habitacional ficam cada vez mais confusos; a

busca de possíveis explicações para o ocorrido faz-se de maneira nem sempre a mais ética e

alguns órgãos de imprensa parecem ter informações mais seguras que outros,

provavelmente provenientes de fontes mais confiáveis ou de certos favorecimentos por

parte de pessoas envolvidas que buscam ocupar espaços, principalmente para buscar

dividendos pessoais.

Manchetes como: “MP investiga Prefeitura e CETESB”,  “ Secretario culpa Cofap

por contaminação”,  “Cetesb soube do risco em Mauá há 6 meses”, “Ex-diretor da

prefeitura coloca a culpa em engenheiro”, “Promotoria instaura inquérito para apurar

responsabilidades”, “Mauá liberou área sem ter laudo”, e “ Construtora sabia dos gases

tóxicos.”; são indicativos de uma verdadeira caça às bruxas onde aparentemente vale

qualquer coisa na busca de possíveis culpados; quem tem as melhores fontes obtém notícias

mais próximas da realidade.
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Uma charge do Diário do Grande ABC, datada de 22/08/01 pag.4, ilustra bem esse

momento.

Devemos recordar que um dos motivos implícitos de divulgação do caso à mídia,

além de sua missão institucional, foi a possibilidade da Secretaria de Meio Ambiente e

CETESB serem identificados como órgãos pró-ativos e engajados positivamente num caso

de contaminação ambiental que envolvia diretamente a saúde pública. No entanto, mais

especificamente a CETESB , acabou tendo seus procedimentos questionados o que indicava

que  havia se perdido, ou não se estava preparado para uma veiculação de informes técnicos

à imprensa de uma maneira, institucionalmente, racional.

Os órgãos ambientais, de controladores passaram a co-responsáveis onde em

matéria publicada pelo Diário do Grande ABC em 05/09/01, pag.3, temos "...O Ministério

Público Estadual....em parceria com a Promotoria de Mauá e procuradorias de Cidadania,

Meio Ambiente, Habitação e Consumidor....organiza megaoperação  para investigar o

caso...de improbidades administrativas praticadas pela CETESB, prefeitura ou qualquer

órgão público".

Nesse módulo a CETESB foi bastante questionada quanto ao tempo decorrido entre

o recebimento, em 14/02/01, do monitoramento dos gases realizado pela CSD-Geoklock,

que indicava a presença de compostos orgânicos voláteis e a apresentação do caso à

imprensa e população em agosto do mesmo ano. Obviamente, tratou-se de documento que

demandava análise técnica para averiguar se os procedimentos adotados foram os mais

adequados o que não isentava a construtora do início dos trabalhos conforme exigência

técnica. No entanto as matérias levavam à reflexão de omissão por parte do órgão

ambiental.

Na Folha de São Paulo de 21/08/01 pag.C1, a matéria "CETESB tinha multado

Cofap cinco vezes" a jornalista distorce uma informação institucional de modo a torna-la

mais atraente. A matéria informa penalidades para a empresa indicando que as autuações

teriam sido em função de fatos diretamente ligados à situação de contaminação. O que não
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seria verídico conforme depoimento do Eng. Luiz Antônio Brum, gerente da Agência

Ambiental de Santo André, "A CETESB penalizou a COFAP em terreno onde atualmente

localiza-se o condomínio, mas essas autuações referiram-se à prática sistemática de

queimas ao ar livre, executadas pelo Sr. Alonso responsável pela administração de terreno

à época utilizado como bota-fora de entulhos. "

Em mais uma citação nessa matéria, a jornalista informa que  "... para a construção

(do condomínio) houve aval de vários órgãos estaduais e municipais, incluindo a própria

CETESB" ensejando uma reflexão que mais uma vez leva à conivência.

A repórter caso tivesse interesse em realmente informar a população não só quanto

ao caso mas quanto à procedimentos institucionais poderia ter se reportado ao Decreto

n.33.499 de 10 de julho de 1991, vide anexo VI-A,  que cria o Grupo de Análise de Projetos

Habitacionais - GRAPROHAB,  que conforme registra a Arquiteta Margarita Shatkovsky,

"...foi criado pelo com o objetivo de centralizar e agilizar o trâmite de projetos

habitacionais no âmbito do Estado...constituindo-se de um colegiado composto por

Secretaria da Habitação, Secretaria da Saúde; Secretaria do Meio Ambiente;

Procuradoria Geral do Estado; CETESB; SABESP; COMGÁS; Empresas Energéticas;

EMPLASA; Corpo de Bombeiros. Sendo assegurada a participação, sem direito a voto, ao

SECOVI e AELO."  A informação é complementada pelo Eng. João Antonio Romano que

informa quanto ao papel do representante do órgão ambiental no colegiado "A CETESB no

GRAPROHAB, até 1998, opinava somente no item relativo aos efluentes domésticos do

empreendimento. Em 1998, com a Lei nº 9.999 de 09 de junho de 1998, houve a

necessidade de se verificar o eventual passivo ambiental no local do empreendimentos. No

caso do Barão de Mauá, a análise do GRAPROHAB ocorreu em 94/95."Vide anexo VI-B

Tal esclarecimento, se feito, não ensejaria o parágrafo onde o ambientalista Carlos

Bocuhy, opina quanto a ineficácia da CETESB, utilizando como argumentação o

dispositivo citado por Romano, o qual conforme esclarecido,  é posterior ao evento de

aprovação do condomínio em análise.
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As informações sobre o caso eram tão fragmentadas e construiram um cenário de

tamanho deslocamento entre a realidade do caso e as posturas técnicas necessárias que até

elementos mais engajados na rotina ambiental se viram forçados a posicionar-se e

espelharam tão somente a ótica da imprensa.

Matéria entitulada  "Cúmulo do Absurdo", publicada pelo Jornal da Tarde em

29/08/01 pag. 2A, foi citada por Eli Serenza, jornalista da Assessoria de Comunicação da

CETESB, como "...uma das mais emblemáticas, por ser de autoria de representante da

Procuradoria de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Dra. Luiza Nagib Eluf... que

é muito séria e respeitada na área ambiental, mas nesse episódio não ouviu a área técnica

e escreveu seu artigo só baseada na mídia...emitindo uma série de opiniões equivocadas".

Tal matéria ensejou nota da presidência da CETESB ao Editor-chefe do jornal,

elencando a série de posturas técnicas que o artigo não publicou. (Vide anexo VI-C). Não

tivemos conhecimento, mas as análises de matérias posteriores desse jornal não mostraram

que a réplica feita pelo órgão ambiental tenha sido reproduzido de modo a esclarecer a

população, ou pelo menos, garantir o direito de resposta. Tal postura nos remete a inferir

que a crítica é mais interessante do que o esclarecimento e que a mídia ao informar um

episódio acaba por construir uma história e do ponto de vista comercial jornal,

esclarecimentos talvez  não sejam tão lucrativos

Matéria publicada na "Folha de SãoPaulo" em 26/08/01 teve como capa "Cetesb

liberou susbtâncias tóxicas no ar" e em seu conteúdo à pag. C1 faz afirmações de que os

procedimentos técnicos adotados pelo órgão ambiental estariam " permitindo que

substância cancerígena atingisse o ar" destacando tal situação, em detrimento ao informe

institucional de que as ações tiveram caráter emergencial e justificavam-se pela necessidade

de não manter o gás confinado sob risco de novas explosões.

Ainda conteúdo de  uma série de matérias desse jornal, nessa mesma data,  à pag.

C4 apresentou praticamente uma transcrição de coletiva realizada  com o então Secretário

de Meio Ambiente, Ricardo Tripoli e o Presidente da CETESB, Dráusio Barreto, essa
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matéria apresenta mais "uma briga" do que um informe jornalístico.  As jornalistas

apresentam um tom quase que inquisitório em seus questionamentos, podendo-se mesmo

ser questionados do ponto de vista ético. Acreditamos que essa matéria pode ser

classificada como uma das mais infelizes desse período. Denigre, apresenta termos

despropositados e não informa absolutamente nada.

Ainda nesse módulo, apresentam-se matérias onde elementos políticos se

confundem no cenário técnico, utilizando-se o caso de contaminação como instrumento

para atingir desafetos interpartidários.

8.4.3 - Módulo 3: Refratário

(Anexo VII)

refratário. [Do lat. Refractariu.] Adj.  1. Que resiste à certas influencias químicas

ou físicas: placas refratárias à ácido. 2. Que se pode permanecer em contato como fogo,

ou que suporta calor elevado, sem se alterar: O amianto é refratário. 3. Que se recusa à

submeter-se; desobediente, insubmisso: aluno refratário. 4. Imune à certa doença:

refretário à gripe. ...5. Aquele que foge ao cumprimento da lei, especialmente ao serviço

militar. 6. Material ou produto refratário.

Um pouco mais de tecnologia é utilizada nas informações passadas ao público.

Busca-se a comparação de teores das substâncias encontrados com níveis que causam

efeitos tóxicos; apesar dessa tecnificação, as notícias carecem de maior profundidade e de

uma linguagem mais voltada ao público alvo, que muitas vezes, na falta de melhor

entendimento, criam situações ainda mais embaraçosas.

Após ação dos órgãos responsáveis, que buscam identificar possíveis moradores

contaminados, os jornais passam a noticiar informações sobre exames a serem realizados na

população. Manchetes sobre a ânsia dos moradores sobre informações também são

veiculadas; cai bastante o numero de noticias e alguns jornais já não falam sobre o assunto
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Em matéria do Diário do Grande ABC, editada em capa de 21/08/01 temos

afirmativa "Ar do condomínio Barão de Mauá já está contaminado", tal manchete foi

utilizada como chamariz e reflete  opinião de especialista do Instituto de Química da USP,

que pelas análises de matérias, não fazia parte do caso. Em contrapartida o resultado de

procedimentos técnicos do órgão ambiental, responsável pelo acompanhamento do caso, foi

retratada somente à pag.3 anunciando "Exame não encontra gases na água".

Em 23/08/01 a "Folha de São Paulo" e "O Estado de São Paulo", curiosamente

apresentam títulos para suas matérias totalmente opostos. O primeiro jornal alerta

"Concentração de benzeno em Mauá supera o permitido" enquanto o segundo tranqüiliza

"Teste inicial não detecta gás tóxico no ar de Mauá", os jornalistas responsáveis pelas

matérias trabalharam com dados diferentes mas não deixa de ser curiosa o contraste de

opiniões que vieram `a público.

A disparidade das informações da mídia, atrelada à provável falta de informes

institucionais, levam aos moradores do condomínio à descrença total. Diversas matérias

contidas nesse módulo representam o que pensa o morador "Resultado negativo gera

suspeita", Desconfiança domina residencial" e "Apesar de laudo, medo ronda prédios

contaminados em Mauá".

Em entrevista à uma das síndicas a Sra. Tânia Regina da Silva ouvimos o relato

"...quando pegamos um taxi, o motorista se recusa a entrar ou parar em frente ao

condomínio, por achar que o carro poderá explodir quando do acionamento da ignição."

Ora, essa reflexão denota o que foi absorvido pela população através dos informes da

imprensa. Quando se previlegia a divulgação de informes sensasionalistas em detrimento

aos educativos , temos como resultado só distorção dos fatos e a perene desinformação da

população.
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8.4.4 - Módulo 4: Expectativa

(Anexo VIII)

expectativa. [Do lat. Exspectatu, ´esperado´, + -iva] S.f.  Esperança fundada em

supostos direitos, probabilidades ou promessas: Vive na expectativa da herança; Perdeu a

eleição, contra todas as expectativas.

Esse módulo apresenta matérias do período pós divulgação dos fatos até o as

matérias pontuais veiculadas timidamente em agosto de 2002.

As matérias buscam não entrar diretamente no trato técnico do caso e sim traçar

informes em linhas gerais para o leitor. Apresentam a "Cronologia do descaso" em 02/09/1,

pag.3 e "Cronologia do caso" em 16/09/01, pag2, ambos no Diário do Grande ABC.

As matérias apresentam  as expectativas dos moradores que se interessam em

rescindir o contrato de compra do imóvel, apresentam dados sobre desvalorização de

imóveis, e necessidade de esclarecimentos quanto aos procedimentos de contaminação. A

complexidade do caso é evidente e os moradores solicitam informes dos órgãos envolvidos.
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9 - Conclusões e Recomendações

Ao analisarmos o resultado da pesquisa desenvolvida junto aos universitários da

área de jornalismo, imaginamos que estamos frente a uma sociedade, que ao menos inicia

uma consciência do ambiental com preocupação sobre os acontecimentos e fatos que

poderão trazer conseqüências negativas para todos a médio e longo prazo.

Porém, quando examinamos a forma como a mídia trata os casos de tragédias

ambientais, como o caso de “Barão de Mauá” e a esse podemos somar inúmeros outros

acontecimentos similares, verificamos uma distância muito grande entre o pensamento dos

candidatos a jornalistas, com a realidade do nosso dia-a-dia. A imprensa, de maneira geral,

busca mais o sensacionalismo,  a manchete, do que uma ponderação visando

esclarecimentos e soluções e em muitos casos acaba funcionando como verdadeiro o juiz,

imputando culpas e fazendo alardes de como devem ser as penalidades.

Aos mais esclarecidos é clara a contribuição da mídia como meio de divulgação

cuja informação veiculada  é apenas mais um dado para reflexões e aprofundamentos , já

aos menos esclarecidos, ela aparece como uma via alternativa,  com sensação de salvação

mas com o decorrer de pouco tempo joga por terra todas as esperanças de solução quando

para de veicular notícias por serem as mesmas já destituídas do euforismo inicial.

Este, cremos nós, é o ponto de maior preocupação, que merece especial atenção por

parte da massa crítica envolvida; há necessidade de amplo debate sobre o verdadeiro papel

da mídia no contexto da informação sobre acidentes ambientais. A educação ambiental,

num certo momento, passa pelo envolvimento com a mídia e se esta não souber seu

verdadeiro papel, ou fazê-lo de modo displicente, poderá tornar todo o esforço dos

profissionais do meio ambiente  inútil, podendo até destruir trabalhos básicos fundamentais

para a conscientização da população.

A comunicação de risco, hoje bastante difundida e debatida, ocupa lugar

preponderante no papel da mídia e deve ser um dos pilares básicos para que a sociedade



63

acorde para os grandes males que virão à medida que o tempo passa, porque tecnologias

usadas no passado e tidas como de ”ultima geração”, hoje são vistas como obsoletas, mas

elas já deixaram marcas que somente serão vistas daqui há algum tempo, como no caso da

Área Contaminadas, objeto deste trabalho.

Isto nos remete de volta ao questionário e ao Curriculum das Faculdades de

Jornalismo que nos mostram a necessidade de revisar as disciplinas oferecidas nos diversos

cursos existentes e também a necessidade imperiosa de cursos de aperfeiçoamento para

jornalistas na área ambiental.

Cabe também aos Órgãos Oficiais responsáveis pelo ambiente, que ditam as normas

e diretrizes a serem seguidas e que são os fiscalizadores, buscarem uma maior aproximação

com a mídia, buscando uma parceria que seja benéfica a ambos; documentos devem ser

preparados de tal forma que a população seja gradativamente comunicada sobre aspectos

ambientais relevantes e as dimensões que podem ser atingidas por desastres ambientais.

Pensando em termos de Brasil, o descaso com a fiscalização é um dos maiores fatores que

contribui com o aparecimento de problemas; o rigor, acompanhado de bom senso deve ser

uma das formas mais saudáveis de prevenção.

Mais especificamente quanto a comunicação social dos órgãos ambientais, deve

haver preocupação na disseminação de novas informações e práticas sociais. Supõem-se

que a  instituição detenha informações que apropriadamente divuldadas  podem

proporcionar melhoria na qualidade de vida, disseminação de informação ambiental sem

contar no respeito e confiança da população.

A sociedade precisa ser incentivada a reconhecer no órgão ambiental um aliado na

solução de problema ambientais. O conceito do órgão ambiental que chega ao

conhecimento da população é geralmente distorcida e através de terceiros (mídia).  O

desconhecimento pela população dos procedimentos relativos à Legislação Ambiental e

ações de competência específica, fazem com que a instituição seja vista como lenta, omissa

e até como co-responsável nas ocorrência de episódios que tenham impacto ambiental.
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Inexiste um trabalho efetivo de divulgação de ações, sejam elas preventivas ou corretivas,

ficando na maioria das vezes numa postura reativa., o que faz, repetimos, com que a

imagem percebida seja, quase sempre, negativa.

Lembramos aquí dois casos que ilustram bem a situação existente no Brasil: um a

do Jornalista Vilmar Berna, Prêmio Global 500 da ONU para o Meio Ambiente. Sobre ele

Rogério R. Ruschel diz: “ Vilmar Berna acredita – e convence seus interlocutores de

maneira inquestionável – que a grande mudança que o Brasil precisa se inicia com o

despertar da consciência de cada brasileiro a respeito de sí próprio e de sua importância

para o tecido social “ . O segundo caso é o do Jornal “Folha do Meio Ambiente “, de

Brasilia, sobre o qual assim se expressou o jornalista Adriano Lopes: “ A Folha do Meio

Ambiente talvez seja, na história da imprensa brasileira, das raras publicações que não

nasceram da teimosia de algum sonhador, como nos tempos heróicos da linotipo. Também

não veio ao mundo para servir a projetos políticos pessoais. Nem mesmo é resultado de

algum planejamento estratégico que tenha detectado um nicho de mercado promissor.

Nasceu, na verdade para durar muito pouco, e sobreviveu por imposição de seus

leitores..."

Esses exemplos nos mostram claramente que talvez a consciência ambiental está

muito mais perto da mente de nossa sociedade do que pode-se imaginar e que o empurrão

para que haja uma massa crítica em condições de tornar o futuro de nosso País mais

promissor seja uma liderança clara , transparente, honesta de nossa mídia.
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UNICAMP  - FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA
CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL 6ª TURMA

QUESTIONÁRIO

-11 Entrevistados da UNIMEP - Universidade Metodista de Piracicaba
-41 Entrevistados da Faculdade Cásper Líbero (SP)DA FACULDADE CASPER LÍBERO
-24 Entrevistados da PUCCAMP - Pontifícia Universidade Católica de Campinas

1) Identificação

              DATA     DE    APLICAÇÃO               OUTUBRO DE 2002
              PÚBLICO      POS-GRADUANDOS EM JORNALISMO
              TEMPO DE TRABALHO < 5 ANOS  5/10ANOS    > 10 ANOS   N.RESP

         53             09                    04                 10
              IDADE DEC50   DEC 60    DEC70   DEC 80    N. RESP

      01         12               53               04              06
              SEXO     MASC                                                FEM

       25                                                        51
              RENDA FAMILIAR < 10 MIN 10/20MIN 20/30MIN >30 MIN NRESP

     15            24                  09                 09            19

2)  Assinale com um  “X”, conforme o grau de importância que você atribui aos assuntos abaixo,
tendo em vista a seguinte escala:  Sem Importância    1    2    3    4    5   Muito Importante

Assuntos/Importância
Sem

Importância
(  1  ) ( 2  ) ( 3  ) ( 4  )

Muito
Importante

(   5   )
1.Nivel de Qualidade do ar 6 14 56
2.Despoluição dos rios 2 4 12 58
3. Coleta Seletiva do Lixo Doméstico 1 8 17 49
4. Desperdício de Papel, energia e outros materiais
nos locais de trabalho

5 08 14 46

5. Escassez de água potável no mundo 1 7 15 53
6. Diminuir o nível de CO2 emitido pelos países
industrializados

7 15 53

7. Abordagem de questões ambientais pelos meios de
comunicação de massa

2 5 23 45

8. Implementação de Normas ISO 14.000 pelas
empresas brasileiras

6 10 30 26

9. Desenvolvimento Sustentável 1 5 26 43
10. Utilizar tecnologias de produção mais limpas 2 7 24 41
11. Reciclagem de Materiais 1 5 14 53
12. Colocar em prática os princípios da Agenda 21 4 6 22 37



3)  Você já fez reportagem de cunho ambiental?
( 37  )  1  Sim     (  35   )   2   Não        ( 04) não opinaram

4)  Em caso afirmativo, essa reportagem foi aprovada para publicação
( 33 )  1 Sim      ( 04 )   2   Não      ( 39) não opinaram   

4.3)  Por que? (Escreva no verso)

5) Você se preocupa com questões ambientais no seu dia a dia?
( 61 )  1  Sim    ( 07 )  2  Não   (08) não opinaram

6)  À partir de quando você passou a se interessar pelas questões ambientais?
 (04) antes da década de 80  (10) na década de 80  (19) na década de 90  (09) meados de 2000
(34) não opinaram.

7) O que os repórteres costumam fazer para que passem pela editoria matérias de cunho
ambiental? respostas mais freqüentes :

-Demonstrar os problemas econômicos que o assunto vai gerar
-Dados alarmantes, risco, catástrofes.
-Os repórteres pouco opinam sobre matérias a serem editadas
-Demonstrar o impacto social do assunto.

8)  Marque da seguinte forma os itens abaixo:
     (1)  para os itens que você ADOTA habitualmente;
     (2)  para os itens que você NÃO ADOTA habitualmente;
     (3)  para os itens que você ADOTA ÁS VEZES

                                                                                                          1            2               3             
1)  Coleta Seletiva 17 27 31
2)  Reaproveitamento de embalagens, quando possível 21 18 37
3)  Apaga as luzes dos ambientes que não estão sendo
utilizados

70 3 3

4)  Deixa a água correndo enquanto escova os dentes 7 52 17
5)  Fuma uma carteira de cigarro por dia 3 62 6
6)  Procura consumir produtos alternativos que não poluam o
meio ambiente

23 19 32

7)  Joga lixo na rua pela janela do carro 7 60 8
8)  Costuma deixar o carro em casa e utilizar o transporte
coletivo, afim de evitar o congestionamento do transito

12 41 20

9)  Utiliza produtos biodegradáveis 23 15 35
10  Reaproveita papéis que já foram impressos em um lado da
folha

35 8 32



9)   Os formadores de opinião pública tem liberdade para divulgar assuntos relacionados com a
questão ambiental?
      ( 53 )   Sim       ( 16  )  2  Não    (07) não opinaram   

9.3 Por que?  (Escreva no verso)

10)  A empresa possui em sua estratégia corporativa preocupações bem definidas com relação às
questões ambientais?
     ( 38 )     Sim        (37 )  Não          (01) não opinou

11)  Os jornalistas em geral, acreditam que a variável ambiental deva ser incorporada na estratégia
corporativa da empresa onde atuam?
     (32 )     Sim         (23)    Não   (21) não opinaram

12) Relativo a questão anterior, de que forma isto pode ser feito?

(Escreva no verso) neste item  apenas 12 responderam  com praticamente a mesma
resposta.

-Mostrando a importância do assunto.
-Informação e concientização
-Propostas educativas ecampanhas
-Criando um programa ambiental na empresa

13)  Se fosse feito um curso, direcionado especificamente para os formadores de opinião, que
tratasse de temas relativos a questão ambiental, este curso seria bem vindo?
  ( 65 )      Sim       ( 02  )   Não     (09) não opinaram   

13.3   Por que ?  ( Escreva no verso)

14)  Os formadores de opinião consideram importante inserir assuntos ou comentários
relacionados às questões ambientais em suas reportagens, seja qual for a especialidade?
 ( 42 )      Sim      ( 24 )      Não     (10) não opinaram

15)   É possível para uma empresa de comunicação adotar uma estratégia empresarial pró ativa
com relação às questões ambientais?
 (68  )  .  Sim      ( 01  )   Não    (07) não opinaram

15.3   Por que?  ( Escreva no verso)

16)    Você teria algum comentário relevante sobre o assunto deste questionário?  ( Escreva no
verso)
Neste item apenas 06 responderam
-salientaram a importância da pesquisa o nível de concientização e bom senso do jornalista



17)   Responda (1) para SIM ou (2) para NÃO
                                                                                                                                              S
N
1)  O papel dos ambientalistas é criticar as empresas 04 71
2)  A questão ambiental deve estar presente na estratégia corporativa da empresa 76
3)  A gestão ambiental é coisa para grandes empresas, principalmente industrias 20 54
4)  A responsabilidade ambiental corrói a competitividade da empresa 07 68
5)  Eventos como a ECO-92, realizada no Rio de Janeiro provocam efeitos
significativos na população

46 29

6)  O Brasil não precisa se preocupar com o controle da população, pois ainda
existem imensas áreas desocupadas.

09 66

7)  Os recursos naturais deveriam ser “internalizados” contabilmente pelas empresas
que o utilizam

47 27

8)  O princípio do “poluidor pagador”  é injusto para com as empresas que geram
riquezas e trabalho

11 63

9)   Empresas de Comunicação geram poluição 47 25
10) O  desenvolvimento sustentável é uma utopia 14 57
11) A busca do conceito de Emissão Zero é uma alternativa que contribui para o
desenvolvimento sustentável

55 9

12) As empresas de comunicação tem o dever de alertar a comunidade sobre os
problemas ambientais que estão ocorrendo a sua volta.

75

13) Os acidentes que causam danos ao meio ambiente devem ser abafados. 2 72
14) Escrever sobre questões ambientais é coisa de homossexual 5 68
15) O Brasil não tem como investir em tecnologias mais limpas de processo ou de
produto, pois custa muito caro e a sociedade tem carências mais urgentes a serem
resolvidas.

16 58

16)  A floresta Amazônica não é o pulmão do mundo. 34 40
17)  O Brasil possui uma legislação ambiental comparável a dos países do Primeiro
Mundo.

20 53

18)  A questão ecológica prejudica as empresas e causa desemprego. 10 55
19)  Os defensores da proteção ambiental são, na sua grande maioria, uns lunáticos. 20 55
20)  Problemas de questão ambiental são para países industrializados 5 70
21)  Notícias ambientais são publicadas geralmente quando ocorrem acidentes ou
eventos como a ECO-92

22 53

22)os  agrotóxicos combatem pragas e melhoram a colheita mas causam danos à
saúde e ao meio ambiente

64 11

23) A natureza deve ser preservada estando acima dos  interesses do homem 69 6
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Gráfico 1: Quantidade de matérias publicadas por veículos de comunicação escrita, no período de 
agosto/01 à agosto/02



Gráfico 2: Distribuição percentual de matérias sobre o caso "Barão de Mauá" veiculadas no periódo 
de agosto/01 à agosto/02
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Gráfico 3: Máterias abordando o caso "Barão de Mauá" veiculadas no período de a AGOSTO/01 à 
AGOSTO/02
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Tabela nº.8: Levantamento de matérias jornalísticas, publicadas em mídia impressa, enfocando o caso de contaminação do solo do
"Condomínio  Residencial Barão de Mauá", no período de 17/08/01 à 16/08/02

Data Veículo Título Responsável
17/8/2001 O Estado de São Paulo Gases Tóxicos ameaçam condomínio em Mauá (capa)

Estado interdita conjunto erguido em solo contaminado ... André Merli
17/8/2001 O Estado de São Paulo Moradores temem outra explosão em Mauá Valéria Rossi

Intoxicação causa de enxaqueca até leucemia José Gonçalves Neto
Falta de metas contra poluição impede redução de mortes em SP José Gonçalves Neto

17/8/2001 O Globo Conjunto habitacional é ameaçado por gases tóxicos (capa)
Gases contaminam condomínio em SP

17/8/2001 Agora São Paulo Aterro tóxico ameaça de cancer 7.500 pessoas (capa)
Substância cancerígena ameaça 7500 pessoas em 59 prédios

17/8/2001 Agora São Paulo Sonho da casa própria vira pesadelo Andréa Martins
17/8/2001 Gazeta Mercantil Contaminação atinge condomínio de 50 edifícios em Mauá Wagner Oliveira/Carlos Brazil
17/8/2001 Diário Popular Gás cancerígeno ameaça 6 mil moradores no ABC (Capa)

Gases tóxicos ameaçam 6 mil pessoas em Mauá Antonio Chastinet
Obras autorizadas em 94 Antonio Chastinet
Cofap fará levantamento Gio Mendes
Moradores apavorados Antonio Chastinet

17/8/2001 Folha de São Paulo Terreno onde moram 7500 é contaminado por vapores tóxicos (capa)
Cancerígeno ameaça 7,5 mil em São Paulo Silvia Correa/Melissa Diniz

17/8/2001 Folha de São Paulo Especialistas alertam para riscos á saúde reportagem local
Notícia da TV atemoriza os moradores reportagem local

17/8/2001 Folha de São Paulo Construtora informa que suspendeu a obra reportagem local
17/8/2001 O Estado de São Paulo Vigilância Sanitária fará avaliação em condomínio

Moradores temem outra explosão em Mauá Valéria Rossi
17/8/2001 Jornal da Tarde Cinco mil pessoas vivendo sobre um aterro explosivo (capa)

Em Mauá, solo contaminado ameaça 5 mil moradores Rafael Barion
17/8/2001 Jornal da Tarde Só as análises poderão revelar riscos reais Renato Modernell
18/8/2001 O Estado de São Paulo Secretário culpa Cofap pela contaminação José Gonçalves Neto

Terreno em Mauá gera dúvida desde 94 (capa)
Suspeitos sobre terreno em Mauá vêm desde 94 Maurício Moraes
Cetesb sabia de gás tóxico havia quatro meses Conrado Corsalette
Falta de lei dificulta punição, diz deputado Mauro Mug
No condomínio sob ameaça, o medo vira rotina José Gonçalves Neto



Data Veículo Título Responsável
Levantamento para definir testes clínicos deve demorar 20 dias José Gonçalves Neto
Contaminação em Mauá
Cetesb soube em fevereiro de toxicidade em terreno (capa)
Cetesb soube do risco em Mauá há 6 meses João Carlos Silva e Melissa Diniz

18/8/2001 Folha de São Paulo Moradores reclamam da falta de informação reportagem local
Dutos da Petrobrás também ocupam o solo reportagem local
Exames podem ser inconclusivos reportagem local
PT quer CPI para investigar o caso reportagem local
Chegou a hora de ir embora. É o que se diz agora em Mauá Rafael Barion

18/8/2001 Jornal da Tarde Falta legislação para definir o culpado, diz deputado José Gonçalves Neto
Ex- diretor da prefeitura coloca culpa em engenheiro Danilo Angrimani/Roberto Fonseca
Promotoria instaura inquérito para apurar responsabilidades Danilo Angrimani

18/8/2001 Diário do Grande ABC Mauá aprova área sem ter laudo (capa)
Mauá aprova área sem ter laudo Andréa Catão Maziero
Cadastro para exame começa 3a. Christiano Carvalho
Vendedores alertavam sobre o aterro Andréa Catão Maziero/Christiano Carvalho
14% da área está contaminada Raymundo de Oliveira
Políticos encampam o problema Christiano Carvalho/Leandro Laranjeira
Ministério Publico só vasi decidir ação na terça-feira Kléber Werneck
Lista tem 15 substâncias nocivas Ana Macchi

19/8/2001 Agora São Paulo Empresa sabia desde agosto, afirma CETESB (Capa)
Construtora sabia dos gases tóxicos Andréa Martins

19/8/2001 Diário Popular CETESB afirma que construtora escondeu laudo do condomínio (Capa)
CETESB acusa construtora de omitir informações Jaqueline Falcão

19/8/2001 A Tribuna Prefeitura inicia exames em moradores de Mauá
19/8/2001 Jornal da Tarde CETESB sabia dos gases de condomínio em Mauá há 6 meses (Capa)

CETESB já sabia do problema de Mauá desde fevereiro Rafael Barion
19/8/2001 Jornal da Tarde Há mais contaminação em outras regiões
19/8/2001 O Estado de São Paulo Água e moradores serão examinados em Mauá Fábio Diamante

Construtora SQG terá 90 dias para analisar o ar Fábio Diamante/Rogério Panda
19/8/2001 Revista Isto É Solo contaminado ameaça moradores
19/8/2001 Folha de São Paulo Contágio em Mauá foi detectado em um ano (capa)

Empresa sabia desde agosto, afirma CETESB Melissa Diniz/Alencar Izidoro
Brasil não tem lista de regiões contaminadas Sérgio Duran



Data Veículo Título Responsável
20/8/2001 Diário do Grande ABC Desconfiança domina condomínio (capa)

Desconfiança domina condomínio Andréa Catão Maziero/Raimundo Oliveira
CETESB coleta material para análise Raymundo de Oliveira
Ex-morador se preocupa Raymundo de Oliveira
Grupo luta para resgatar orgulho Raymundo de Oliveira
Morador agora usa água mineral Andréa Catão Maziero
Barão de Mauá muda os hábitos Andréa Catão Maziero/Raimundo Oliveira

20/8/2001 Folha de São Paulo Apartamento no "lixão" era mais fácil de comprar (capa)
Morador priorizou imóvel "longe do lixão" Gabriela Athias

20/8/2001 Folha de São Paulo Contaminação é excessiva, diz especialista Melissa Diniz
Córrego pode ter sido atingido reportagem local

20/8/2001 O Estado de São Paulo Saem hoje exames do subsolo de Mauá (capa)
Moradores de Mauá têm semana decisiva Fábio Diamante

20/8/2001 Jornal da Tarde O condomínio de Mauá vai decidir seu futuro Rafael Barion
20/8/2001 Diário Popular Construtora diz que CETESB marcou data para relatório
20/8/2001 Gazeta Mercantil Moradores começam a fazer exames em Mauá WO
20/8/2001 O Globo Contaminação em prédios
21/8/2001 Folha de São Paulo CETESB tinha multado Cofap cinco vezes Sérgio Duran

Em 95, estatal autorizou a construção reportagem local
Promotoria ainda vai definir responsáveis Gilmar Penteado
Divergência adia cadastamento de moradores reportagem local

21/8/2001 Gazeta Mercantil Para CETESB, água de condomínio não está contaminada Wagner Oliveira
21/8/2001 Diário Popular Exame indica que água do condomínio de Mauá é potável (capa)

Água do conjunto aprovada em teste Antonio Chastinet
Lençol pode ter sido atingido Antonio Chastinet
Criança terá prioridade Antonio Chastinet
Deputado quer abrir CPI Antonio Chastinet
Manancial também recebeu lixo Gio Mendes

21/8/2001 Jornal da Tarde Contaminação do condomínio Mauá é "duvidosa" (capa)
Grau de contaminação é um mistério Rafael Barion

21/8/2001 Jornal da Tarde Camadas do antigo aterro são visíveis à olho nú D.A
21/8/2001 Diário do Grande ABC Ar do condomínio Barão de Mauá já está contaminado (capa)

Benzeno atingiu ar, diz química Andréa Catão Maziero
Perícia deverá sugerir remoção SamirSiviero



Data Veículo Título Responsável
Exame não encontra gases na água Andréa Catão Maziero/Raymundo Oliveira
Limpeza pode demorar décadas Andréa Catão Maziero/Kléber Werneck

21/8/2001 O Estado de São Paulo Resíduos fizeram CETESB autuar Cofap 9 vezes José Gonçalves Neto
Água no conjunto residencial é potável, informam relatórios
Peritos vão fazer análise do subsolo Luciana Garbin

21/8/2001 Jornal da Tarde Desleixo Criminoso
22/8/2001 Diário do Grande ABC Começa pesquisa que traça o perfil da contaminação

Começa "censo da contaminação" Kléber Werneck
Saída de moradores está indefinida SamirSiviero
Área recebeu lixo por 25 anos Raymundo de Oliveira/Kléber Werneck
Plantão de vendas vira tira-dúvidas Andréa Catão Maziero/Kléber Werneck
Empresas trocam acusações Andréa Catão Maziero
CETESB já multou e advertiu Cofap por infrações Nicolas Tamasauskas
Obra poderia ter sido paralisada Leandro Laranjeira

22/8/2001 Folha de São Paulo Área em Mauá tem alto risco de contaminação (capa)
Para técnicos, risco de contaminação é alto Gilmar Penteado
Moradores querem aguardar laudo final Paloma Cotes

22/8/2001 Jornal da Tarde Começou o "censo" do Barão de Mauá (capa)
Moradores do Barão de Mauá se cadastram para  exames R.B.

22/8/2001 Jornal da Tarde Justiça pode remover as pessoas R.B.
22/8/2001 Gazeta Mercantil Descontaminação de conjunto residencial é discutida em Mauá Wagner Oliveira
22/8/2001 Diário do Comércio Informe Político/Responsabilidade
22/8/2001 O Estado de São Paulo Mauá inicia cadastramento em condomínio Valéria Rossi

Moradora que entrar hoje na justiç apara recuperar o dinheiro Valéria Rossi
Descontaminação é lenta e pode exigir demolições José Gonçalves Neto

22/8/2001 Diário Popular Mauá faz cadastro para exames
22/8/2001 Agora São Paulo Voluntário reforça cadastro em Mauá Larissa Féria e FSP
23/8/2001 O Estado de São Paulo Teste inicial não detecta gás tóxico no ar em Mauá Fábio Diamante/Luciana Garbin
23/8/2001 Jornal da Tarde Em Mauá, crianças brincam menos. E são discriminadas Rafael Barion

Chuva atrapalha análise do ar Rafael Barion
23/8/2001 Folha de São Paulo Concentração de benzeno em Mauá supera permitido Fabiane Leite/Melissa Diniz

Promotoria vê descontrole da CETESB Gilmar Penteado
Resolução obriga divulgação de dados Melissa Diniz

23/8/2001 Agora São Paulo Medição descarta risco de explosão FSP



Data Veículo Título Responsável
23/8/2001 Diário Popular Sindicato quer examinar peões de condomínio contaminado (capa)

Operário também fará exame em Mauá Antonio Leria
CETESB multa construtora
Protocolado pedido de CPI
Nova vistoria confirma risco

23/8/2001 Diário do Grande ABC MP avalia destino do residencial (capa)
MP começa a definir o destino do residencial Barão de Mauá Andréa Maziero/Raymundo Oliveira e ou
Empresa sabia do lixo, diz técnico Andréa Maziero
Operários da obra vão ser examinados Nicolas Tamasauskas
Equipe de cadastramento já fez visita a 684 apartamentos Andréa Maziero
Lençol freático pode ter toxinas Javier Contreras

24/8/2001 O Estado de São Paulo CETESB autuous donos de área em Mauá 2 vezes José Gonçalves Neto
24/8/2001 Jornal da Tarde Mauá: MP pede bloqueio de bens de empresa
24/8/2001 Diário Popular Pedido bloqueio de bens da Cofap e construtoras
24/8/2001 Agora São Paulo PSDB e PT anistiaram obra ilegal em Mauá (capa)

PSDB e PT liberaram condomínio FSP
24/8/2001 Folha de São Paulo PSDB e PT anistiaram obra ilegal em Mauá Chico de Góis

Outros locais também recebiam resíduos reportagem local
Pedido bloqueio de bens de quatro empresas Gilmar Penteado
Indefinição preocupa moradores reportagem local
Início de análise do ar não tem data Fabiana Leite

24/8/2001 Diário do Grande ABC Promotores bloqueiam bens de empresas, alertam para riscos...(capa)
Risco de explosão continua, diz MP Ana Macchi
Alonso confirma despej no lixão Raymundo de Oliveira
Deputados discutem criação de CPI SamirSiviero
Moradores terão que fazer exames o resto da vida Javier Contreras
Moradores não sabem como agir Christiano Carvalho
Noites insones - Opinião

26/8/2001 Agora São Paulo CETESB ajudou a vazar gase tóxicos para o ar do condomínio FSP
Resposta FSP
Lixo industrial tem destino incerto FSP
Resposta FSP

26/8/2001 Folha de São Paulo Cetesb liberou substancias tóxicas no ar (capa)
Ação da CETESB em Mauá liberou gás tóxico Melissa Diniz



Data Veículo Título Responsável
Especialista vê riscos para condôminos reportagem local
Meta foi evitar novas explosões, diz agência reportagem local
46% do lixo industrial de SP não é tratado Sérgio Duran
Há mais "buracos" diz presidente da CETESB Gabriela Athias/Fabiane Leite
Soma diz que só estabilidade do solo foi atestada reportagem local

27/8/2001 Diário do Grande ABC Técnico encontra ponto de combustão em Mauá (Capa)
Técnicos acham duto explosivo Samir Siviero
Juíza deve decidir hoje se os moradores podem sair Samir Siviero

27/8/2001 Folha de São Paulo Juíza decide hoje bloqueio de bens de construtoras reportagem local
28/8/2001 Folha de São Paulo Para ex-dono da Cofap, lixo veio de invasores (capa)

Ex-dono da Cofap sabia de lixo clandestino Fabiane Leite
Prefeitura é responsável, diz empresário reportagem local
Custo da despoluição de Mauá é milionário Sérgio Duran

28/8/2001 O Estado de São Paulo Não mandei jogar lixo, diz ex-dono da Cofap José Gonçalves Neto
Cadastramento de moradores é encerrado Fábio Diamante

28/8/2001 Jornal da Tarde Mauá: adiado bloquio de bens de empresas
Ex-dono da Cofap nega culpa

28/8/2001 Diário Popular Cadastradas Famílias de conjunto contaminado
Famílias querem liminar

28/8/2001 Diário do Grande ABC Kasinski se exime de culpa (capa)
Kasinski nega saber sobre o aterro Raymundo de Oliveira
Justiça define hoje sobre ação Samir Siviero
Teste mostrará se moradores têm benzeno Raymundo de Oliveira
Ato no Fórum reúne 300 moradores Samir Siviero
CETESB irá avaliar serviços da SQG Andréa Catão Maziero
Assembléia decide comissão Regina Soares

29/8/2001 Jornal da Tarde Cúmulo do absurdo Luiza Nagib Eluf
2/9/2001 Diário do Grande ABC CETESB, Prefeitura e construtora: sabiam da contaminação (capa)

Documento prova que CETESB, construtora e Prefeitura já sabiam... Andréa Catão Maziero
CETESB: 484 dias de silêncio total Andréa Catão Maziero
Empresas omitem contaminação do novo comprador do residencial Andréa Catão Maziero
Motorista gastou todas as economias Raymundo de Oliveira
Relatório acusa prefeitura de saber do lixo Andréa Catão Maziero/Raymundo Oliveira

4/9/2001 Folha de São Paulo Condomínio em mauá foi exposto a gases tóxicos (capa)



Data Veículo Título Responsável
Empresa liberou vapor tóxico por 10 meses
Goklock afirma que não há risco para moradores MD e MV
Para médicos, há chance de contaminação reportagem local

4/9/2001 Agora São Paulo Mauá ficou exposta a gás cancerígeno FSP
5/9/2001 Diário do Grande ABC MP investiga Prefeitura e CETESB Maurício Klal

Exames devem ser definidos hoje Andréa Catão Maziero
5/9/2001 Folha de São Paulo Secretário diz que empresa pode ter sido irresponsável em Mauá Mariana Viveiros
6/9/2001 Diário do Grande ABC Empresa faz poços contra gases Raymundo de Oliveira
6/9/2001 Agora São Paulo Exame médico em Mauá começa em 50 pessoas FSP
6/9/2001 Diário Popular Mauá define critérios para exame médico no condomínio
6/9/2001 Diário do Grande ABC Fiscal da Prefeitura de Mauá ignorou cosntrução sem alvará (capa)

Fiscais de Mauá ignoraram construção dos edifícios Andréa Catão Maziero
Começam exames de moradores Andréa Catão Maziero
Morador de residencial inicia coleta de material para exame Andréa Catão Maziero

12/9/2001 Diário do Grande ABC SQG diz aguardar aval da CETESB para extrair vapores Andréa Catão Maziero
Contaminação JoséContreras

15/9/2001 Diário do Grande ABC CETESB avalia plano de extração de gases feito por construtora Andréa Catão Maziero
Contaminação foi anunciada há um mês Andréa Catão Maziero

16/9/2001 Diário do Grande ABC Um mês depois, tudo é incognita Andréa Catão Maziero
19/9/2001 Diário do Grande ABC Polícia analisa líquido oleoso retirado de pocço no residencial Andréa Catão Maziero/Kleber Werneck

Prefeito de Mauá admite que sabia de depósito clandestino (capa)
Prefeito diz que conhecia lixão Andréa Catão Maziero

25/9/2001 Diário do Grande ABC Morador cobra CETESB e empresa Andréa Catão Maziero
Em Mauá, mais de 360 moradores de área contaminada farão exame José Gonçalves Neto

27/9/2001 Diário do Grande ABC CETESB aprova o projeto para extrair gases no condomínio Samir Siviero
28/9/2001 Diário do Grande ABC Tripoli ouve morador e vê projeto Andréa Catão Maziero

6/1/2001 Folha de São Paulo Vapores tóxicos vão ser tratado em Mauá Mariana Viveiros
6/10/2001 O Estado de São Paulo Duto começará a descontaminar prédios de Mauá Moacir Assunção
7/10/2001 Diário do Grande ABC Recuperação de área começa dia 15, diz Tripoli (capa)

Barão: 8 dias para início da recuperação Eliane Granconato
10/10/2001 Diário do Grande ABC Óleo escuro jorra do chão do Barão de Mauá (capa)

Óleo jorra do chão e preocupa moradores Samir Siviero
18/10/2001 Diário do Grande ABC Exame detecta benzeno em moradores do Barão de Mauá (capa)

Mauá: exames detectam benzeno Andréa Catão Maziero



Data Veículo Título Responsável
19/10/2001 O Estado de São Paulo Comprovado risco por benzeno em Mauá Valéria Rossi

Cofap autorizou depósito de lixo em área José Gonçalves Neto
19/10/2001 Folha de São Paulo Exame revela exposição recente a benzeno Melissa Diniz
19/10/2001 Agora São Paulo Benzeno contamina moradores FSP
19/10/2001 Diário do Grande ABC Exame dá positivo em 4 moradores do Barão (capa)

Benzeno: positivo em 2 crianças Andréa Catão Maziero
Morador desconfia de tudo Andréa Catão Maziero
Cofap autorizou lixão no terreno, prova documento

19/10/2001 Diário do Grande ABC Remoção não é necessária, diz vigilância Márcia Pinna Raspanti
20/10/2001 Jornal da Tarde Moradores protestam por mais explicaçãoes em Mauá Renata Gallo
20/10/2001 Diário do Grande ABC Ar de apartamento será vigiado Andréa Catão Maziero

Protesto fecha avenida por quase 1hora Andréa Catão Maziero
CETESB não tem aparelho para testes Renata Gallo

20/10/2001 O Estado de São Paulo Moradores fazem manifestação em Mauá Renata Gallo
21/10/2001 Diário do Grande ABC Moradores do Barão de Mauá planejam protesto Nicolas Tamasauskas
22/10/2001 Gazeta Mercantil Possibilidade de contaminação preocupa moradores Wagner Oliveira
23/10/2001 Diário do Grande ABC Empresa tem até hoje para entregar relatório à CETESB Andréa Catão Maziero
24/10/2001 Diário do Grande ABC Contraprova descarta benzeno em 3 moradores (capa)

Benzeno: contraprova dá negativo em três Andréa Catão Maziero
Processo para monitorar ar é vetado Andréa Catão Maziero

25/10/2001 Diário do Grande ABC CETESB monitora o ar em Mauá Andréa Catão Maziero
26/10/2001 A Tribuna Tripudiando com o Meio Ambiente Donizete Braga
24/11/2001 Diário do Grande ABC Empresa estoura prazo e será multada pela CETESB Andréa Catão Maziero

Moradores saem de mãos vazias Andréa Catão Maziero
27/11/2001 Diário do Grande ABC CETESB multa construtora que fez condomínio em R$393 mil Andréa Catão Maziero
27/11/2001 Diário de São Paulo Construtora do Barão é multada Dimas Marques

1/12/2001 O Estado de São Paulo CETESB multa empresa do caso Mauá
14/12/2001 Diário do Grande ABC CETESB divulga laudo da contaminação do ar na 2a. Feira Andréa Catão Maziero
18/12/2001 Diário do Grande ABC CETESB adia divulgação de relatório sobre condomínio Andréa Catão Maziero
19/12/2001 O Estado de São Paulo Novo teste afasta perigo no Barão de Mauá Andréa Portella
19/12/2001 Diário do Grande ABC Barão de Mauá não está contaminado (capa)

Relatório afasta contaminação Andréa Catão Maziero/Raymundo Oliveira
19/12/2001 Diário do Grande ABC Alívio e revolta entre os moradores Christiano Carvalho
20/12/2001 Agora São Paulo Apesar de Laudo, medo ronda prédios contaminados em Mauá Daniela Vianna



Data Veículo Título Responsável
Insegurança, queremos um laudo conclusivo Daniela Vianna

15/8/2002 Diário do Grande ABC Moradores do Barão de Mauá preparam protesto Maria Teresa Orlandi
16/8/2002 Diário do Grande ABC Um ano depois, faltam respostas Andréa Catão Maziero
17/8/2002 O Estado de São Paulo Construtora do conjunto recebeu 4 multas da CETESB Evanildo da Silveira

Contaminação em Mauá, um ano de espera Barbara Souza
17/8/2002 Jornal da Tarde Um ano vivendo sobre o perigo. Em Barão de Mauá
17/8/2002 Diário do Grande ABC Governo diz que movimento é político Andréa Catão Maziero

Prefeitura de Mauá promete analisar água de residencial Andréa Catão Maziero





















Tabela nº.9
Distribuição das matérias publicadas sobre o caso "Barão de Mauá" no período de agosto/01 à agosto/02

Diário Gd.ABC Folha de SP O Estado Jornal da Tarde Diário Popular Agora SP Gazeta Mercantil Outros Total
ago/01 51 40 31 27 23 13 4 6 195
set/01 25 5 0 1 1 2 0 0 34
out/01 20 2 4 0 0 1 1 1 29
nov/01 3 0 0 0 0 0 0 1 4
dez/01 5 0 2 0 0 2 0 0 9
ago/02 4 0 2 1 0 0 0 0 7
Total 108 47 39 29 24 18 5 8 278









Anexo IV
Nota à Imprensa - 20/12/2001









Anexo V
Módulo 1 - Sensacionalista













































































Anexo VI-A
Decreto nº 33.499,

de 10 de julho de 1991









Anexo VI-B
Lei nº 9.999 de 09 de junho de 1998









Anexo VI-C
Nota ao Jornal da Tarde -  29/08/2001









Anexo VII
Módulo 3 - Refratário

























Anexo VIII
Módulo 4 - Expectativa





















Anexo IX
Gráficos 1, 2 e 3











Anexo X

Tabela 8 - Levantamento de matérias
jornalísticas, publicadas em mídia impres-
sa, enfocando o caso de contaminação do
solo do “Condomínio Residencial Barão
de Mauá”, no período de 17/08/2001 à 16/
08/2002

Tabela 9 - Distribuição das matérias
publicadas sobre o caso “Barão de Mauá”
no período de agosto/2001 e agosto/2002




























