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Uma sociedade ambientalmente melhor informada e mais consciente tenderá a
pressionar cada vez mais por políticas públicas e de mercado que levem em
conta as questões ambientais em suas tomadas de decisão

Por Vilmar Berna

Houve um tempo, no Brasil, em que as fontes de informações ambientais eram
praticamente inexistentes, o que dificultava a tomada de decisões, seja no campo
profissional, do consumo ou da cidadania política. Hoje, esta realidade mudou
radicalmente e a relação de fontes que reunimos aqui é uma pequena amostra disso.

Isto, por si só, constitui indicador importante para revelar, por um lado, a existência
crescente de profi ssionais, organizações, cidadãos dedicados em produzir e oferecer
canais de informações socioambientais; por outro lado, indica o interesse crescente da
sociedade por tais informações.

Entretanto, os desafios ainda são enormes. Este público quer informação ambiental, mas ainda não se dispõe a pagar por
ela, o que obriga muitos veículos e profissionais de comunicação ambiental a trabalharem de forma quase voluntária, como
se fosse um apostolado.

Como continuar mantendo a atenção deste público já interessado, diante da quantidade de informações socioambientais que
cresce a cada dia, correndo o risco de produzir a ‘poluição’ da informação?

Como ampliar a oferta de informação socioambiental para novos públicos ainda não tão interessados, ou mesmo que
rejeitam a informação socioambiental?

Como fazer com que informações socioambientais contribuam para produzir ações socioambientais, seja nas relações de
consumo, no exercício da cidadania política, no mundo dos negócios?

A “REVISTA DO MEIO AMBIENTE” PERSONALIZADA

O Google Alerts (www.google.com/alerts) é uma ferramenta do Google super eficiente também para a área ambiental. O
Serviço, que é gratuito, pode enviar um e-mail automaticamente sempre que o buscador encontrar informações relevantes
aos tópicos do seu interesse, como, por exemplo, notícias e informações socioambientais atuais, oportunidades de
empregos na área ambiental, ou de econegócios, cursos, leituras, tópicos sobre gestão ambiental, legislação ambiental,
educação ambiental, etc.
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É como se você fosse o editor de sua própria Revista do Meio Ambiente, definindo a pauta do que mais lhe interessa. É bem
fácil e autoexplicativo.

Primeiro, defina os termos da busca e, conforme for recebendo os alertas, pode ajustar de acordo com suas necessidades e
ficar apenas com o que realmente interessa. Através deste serviço, é possível criar um alerta para monitorar uma atualização
de legislação ambiental, acompanhar projetos ou processos de licenciamento ou de ajustamento de consulta de empresas,
audiências públicas, ou acompanhar o desempenho e a produção parlamentar de candidato no qual tenha votado, etc.

Permite ainda acompanhar o dia a dia de pessoas que sejam referências, como presidentes de empresas, palestrantes, etc.,
mantendo-se atualizado sobre suas agendas, quando estarão na cidade ou em público, para palestras, por exemplo.

MEIO AMBIENTE - CANAIS GOOGLE

Google Meio Ambiente:https://news.google.com.br/news/search?hl=pt-BR&tab=wn&q=meio+ambiente

Google Reciclagem: https://news.google.com.br/news/search?hl =pt-BR&tab=wn&q=reciclagem

Google Sustentabilidade: https://news.google.com.br/news/section?
pz=1&cf=all&q=sustentabilidade&siidp=66f5474995845c22eba2add5661a81b7a202&ict=ln
 
Google Mudanças Climáticas: https://news.google.com.br/news/section?
pz=1&cf=all&q=mudan%C3%A7as%20clim%C3%A1ticas&siidp=66f5474995845c22eba2add5661a81b7a202&ict=ln

Google Mudanças Política Ambiental: https://news.google.com.br/news/section?
pz=1&cf=all&q=pol%C3%ADtica%20ambiental&siidp=66f5474995845c22eba2add5661a81b7a202&ict=ln

Google Água: https://news.google.com.br/news/section?
pz=1&cf=all&q=%C3%A1gua&siidp=66f5474995845c22eba2add5661a81b7a202&ict=ln

 

AMBIENTE IMPRESSO NA MÍDIA ESPECIALIZADA 

Revista do Meio Ambiente/Rebia: www.revistadomeioambiente.org.br

Revista Eco 21: www.eco21.com.br/home/index.asp

Revista Meio Ambiente Industrial: www.rmai.com.br/v4/News/List/Home.aspx

Revista Horizonte Geográfico: http://horizontegeografico.com.br/exibirSecao/181/189/0/revista- horizonte-geografico

Revista Plurale: www.plurale.com.br

Revista Ecológico: www.revistaecologico.com.br

Revista Terra da Gente: www.revistaterradagente.com.br

Revista Ecológica: www.revistaecologica.com

Revista Saneamento Ambiental: www.sambiental.com.br/SA

Folha do Meio Ambiente: www.folhadomeio.com.br
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Revista Cidadania & Meio Ambiente: www.abes-mg.org.br/noticias

Revista Meio Filtrante: www.meiofiltrante.com.br/noticiasIndex.asp

 

AMBIENTE IMPRESSO NA MÍDIA DE MASSA

Estadão: http://busca.estadao.com.br/?
q=meio+ambiente&editoria[]=Sustentabilidade&assunto[]=ambiente&assunto[]=meio+ambiente&assunto[]=código+florestal

O Globo: www.globo.com/busca/?q=MEIO+AMBIENTE

Veja: http://veja.abril.com.br/busca/resultado.shtml?qu=meio+ambiente&submit=OK&origembusca=bsc

Folha: www1.folha.uol.com.br/ambiente

Carta Capital: www.cartacapital.com.br/sustentabilidade

Agência Carta Maior: www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/3

Diário do Meio Ambiente: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/gestao-ambiental-inicia-
serie-com-cadernoespecial-1.1029154MBIENTE

Isto É: www.istoe.com.br/assuntos/8_TECNOLOGIA+MEIO+AMBIENTE

 

AMBIENTE NA INTERNET

Portal do Meio Ambiente: www.portaldomeioambiente.org.br

Jornal do Meio Ambiente: www.jornaldomeioambiente.com.br

Blog Rebia: https://twitter.com/BlogRebia/status/482882393917751296

Jornal do Meio Ambiente/PR: www.jornalmeioambiente.com

Jornal do Meio Ambiente do Estado de SP: www.jornaldomeioambientesp.com.br/conteudo.php?opcao=not

Envolverde: www.envolverde.com.br

O Eco: www.oeco.org.br

Ambiente Brasil: www.noticias.ambientebrasil.com.br

Mundo da Sustentabilidade: www.sustentabilidades.com.br/index.php?
option=com_content&view=frontpage&Itemid=84

Eco Agência: www.ecoagencia.com.br

Jornalismo Ambiental no Brasil e no Mundo: jornalismoa.wordpress.com/
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Água Online: www.aguaonline.com.br/

Revista Sustentabilidade: www.revistasustentabilidade.com.br

Revista Eco Brasília: www.ecobrasilia.com.br/noticias

Revista Ecotur: www.revistaecotour.com.br/novo/home/default.asp

Revista Ecoturismo: http://revistaecoturismo.com.br/turismo-sustentabilidade/category/sustentabilidade

Revista Fórum: www.revistaforum.com.br/blog/category/ambiente

Planeta Sustentável: http://planetasustentavel.abril.com.br

Ação e Meio Ambiente: www.acaoemeioambiente.com.br

Planeta Orgânico: planetaorganico.com.br/site/index.php/c/noticias

Água e Gestão: www.aguaegestao.com.br/br/todas-as-noticias

Jornalismo Ambiental: http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo_ambiental

Instituto Carbono Brasil: www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas/noticias2

 

AMBIENTE NAS TVS

Mundo Sustentável: www.mundosustentavel.com.br

Diário Ecologia: redeglobo.globo.com/sp/tvdiario/diarioecologia/videos

Globo Ecologia: http://redeglobo.globo.com/globoecologia/

Globo Natureza: http://g1.globo.com/natureza/index.html

Repórter Brasil: http://reporterbrasil.org.br/busca/?q=meio%20ambiente

Repórter Eco: http://tvcultura.cmais.com.br/reportereco

 

AMBIENTE NAS RÁDIOS

Rádio Rebia: www.portaldomeioambiente.org.br/radio

Eco Agência: http://ecoagencia.com.br/?open=audios

EBC: http://busca.ebc.com.br/?site_id=radios&q=meio+ambiente

Sintonia da Terra: www.ecoagencia.com.br/?open=sintoniaterra

Rádio das Nações Unidas: www.unmultimedia.org/radio/portuguese/

Salão Verde: www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/programa/168-SALAO-VERDE.html

Cidadania Ambiental: www.cidadaniaambiental.jor.br

Uirapuru Ecologia: www.rduirapuru.com.br/audio/4547

Visão Social / UFRGS: www.ufrgs.br/radio/programas/visao.mp3

Planeta Eldorado: http://int.territorioeldorado.limao.com.br/eldorado/audios!programas.action?editoria=FM

Rádio Justiça: www.radiojustica.jus.br/justica/programacao!visualizarPrograma.action?
menuSistema=mn325&entity.id=208742

Rádio Lixo: www.lixo.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=186

CBN / Editoria Meio Ambiente: http://cbn.globoradio.globo.com/editorias/meio-ambiente/MEIO-AMBIENTE.htm

Rádio Meio Ambiente: www.facebook.com/radiomeioambiente

Rádio Ambiente 21: http://ambiente21.radio.br/tag/meio-ambiente/
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EcoRádio: http://aprendizesdanatureza.blogspot.com.br/2012/03/programa-ecoradio-umprograma-que-fala.html

Arceop - Associação das Rádios Comunitárias do Oeste e Sudoeste / PR: http://arceop.blogspot.com.br/

 

ARTICULISTAS

Vilmar Berna: www.escritorvilmarberna.com.br/index.php/2013-12-08-20-56-41/diversos-artigos

Luiz Prado: www.luizprado.com.br

Washington Novaes: www.washingtonnovaes.com.br/secao/artigos

Dal Marcondes: www.cartacapital.com.br/colunistas/Dal-Marcondes

Sérgio Abranches: www.ecopolitica.com.br/

André Trigueiro: www.mundosustentavel.com.br/andre-trigueiro/

Sucena Shkrada Resk: www.portaldomeioambiente.org.br/blogs/sucena-shkrada-resk

Gabeira: http://gabeira.com.br/

Marina Silva: www.marinasilva.org.br/blog/artigos/

Luciano Pires: www.omeupolonorte.com.br/luciano/

Efraim Neto: www.mercadoetico.com.br/blogs/efraim-neto/

Henrique A. Camargo: www.mercadoetico.com.br/blogs/henrique-camargo-andrade/

Reinaldo Canto: www.mercadoetico.com.br/blogs/reinaldo-canto/

Silvia Marcuzzo: www.mercadoetico.com.br/blogs/silvia-marcuzzo/

 

ONGS QUE SÃO FONTES DE INFORMAÇÃO

Rebia: www.rebia.org.br

WWF: www.wwf.org.br

Vitae Civilis: www.vitaecivilis.org.br/index.php/midia/noticias

Instituto Ethos: www3.ethos.org.br/categoria/noticias/#.U62KaPldXCs

Mercado Ético: www.mercadoetico.com.br/ultimas-noticias-geral

Cidades Sustentáveis: www.cidadessustentaveis.org.br/noticias

Mater Natura: www.maternatura.org.br

AMDA: www.amda.org.br/?string=noticia

SOS Mata Atlântica: www.sosma.org.br

Rede das Águas: www.rededasaguas.org.br

Ecoa: www.riosvivos.org.br

Habitat Brasil: www.habitatbrasil.org.br/not%C3%ADcias.aspx

Ecoar: www.ecoar.org.br/web/news.php

SOS Cerrado: www.soscerrado.com/html/home.php

Estação Viva: www.estacaovida.org.br/category/agronoticia/

Rede de ONGs da Mata Atlântica: http://rma.org.br/noticias/

Amazônia: amazonia.org.br/category/noticias/
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Greenpeace: www.greenpeace.org/brasil/pt/ 
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