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V. DIVULGAÇÃO
1. Seminários de bairros
Conjuntamente com os trabalhos de sócio-economia, mas especificamente nos
trabalhos de identificação das tipologias dos sitemas de produção, realizamos reuniões com
comunidades específicas de algumas sub-bacias onde fizemos a apresentação do projeto e
discutimos com essas comunidades sobre seus anseios e perspectivas em relação a áera de
manancial (Fotos 1, 2, 3 e 4). A participação nas reuniões foi muito abaixo das expectativas.
Esta baixa participação foi atribuída ao descrédito provocado pelas várias iniciativas de
trabalho comunitário já realizadas, com pouco sucesso, de modo geral coordenadas por
políticos e instituições governamentais, de caráter municipal e estadual. Os agricultores,
segundo muitos deles dizem, estão fartos de promessas, de projetos sem continuidade e sem
resultados concretos.
Ficou evidente nessas reuniões que existe um certo distanciamento entre comunidade e
poder público, sendo este último visto mais como um órgão fiscalizador e punitivo. Esse fato
deverá ser superado através de uma maior interação enter ambos, para que futuras ações de
gestão ambiental da área possam ser implantadas com sucesso.
Essas reuniões ainda tiveram o apoio do Forum Permanente do Caxambú, uma ONG
formada pessoasl residentes na bacia hidrográfica, formada no decorrer da execução desse
projeto e com atuação significativa nas questões de meio ambiente, social e cultural na bacia
hidrográfica.(Figura 1).
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Foto 1. Reunião no bairro da Toca

Foto 2. Reunião no Bairro da Roseira

Foto 3. Reunião no bairro da Toca

Foto 4. Reunião no bairro do Caxambú
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Figura 1. Material de divulgação do Forum Permanente da Bacia do Rio Jundiaí-Mirim
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3. Jornais e Revistas
v Folha de São Paulo: Matéria publicada na Folha Campinas sobre a Bacia do Rio JundiaíMirim. Março de 2003. (Anexo 1)
v Jornal da Cidade de Jundiaí. Matéria sobre a fiscalização e estudos na bacia do rio
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4. Outros meios
v Internet: Foi elaborada uma Homepage do projeto com informações e mapas interativos
de consulta, disponíveis no endereço: www.iac.sp.gov.br/jndmirim . Esse site ainda
possui links na página da DAE S.A (www.daejundiai.com.br) e no site do Comitê das
Bacias dos Rios Piracicaba, Jundiaí e Capivari (www.comitepcj.sp.gov.br).

Figura 1. Tela inicial da homepage do projeto – www.iac.sp.gov.br/jndmirim

v CD-ROM: Elaborou-se um CD-ROM a ser distribuído a várias entidades com todos os
resultados do presente projeto. Duas cópias deste CD-ROM seguem em anexo neste
relatório.

