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Responder a esta pergunta é o
terceiro passo de um total de seis etapas
previstas na metodologia do Programa
Agenda 21, conhecido mundialmente e que
iniciamos este ano no município. Trata-se de
fazer um diagnóstico participativo e
completar os dois primeiros passos, que são:
“Mobilizar para sensibilizar governo e
sociedade” e “Criar um fórum da Agenda 21
Local”.
A mobilização acontece cotidianamente, em eventos e através dos meios de
comunicação, que têm dedicado crescente
atenção aos assuntos ambientais, o que
merece nosso reconhecimento. O forúm é
permanente e constituído pelas entidades
promotoras e por outras envolvidas no
processo.
O diagnóstico, isto é, o levantamento
dos problemas inicia-se agora, em duas
frentes principais: nas escolas estaduais,
municipais e privadas que desejarem adotar
o programa e, segunda frente, junto à
população de Ijuí. Nas escolas a Agenda 21
pode se ligar aos conhecimentos que já são
estudados, fortalecer a prática da educação
pela pesquisa, conhecer o entorno da escola
e a comunidade,
estimulando nos
estudantes uma postura de curiosidade, de
interesse pelos temas socioambientais locais
e também pode aprofundar a compreensão
dos métodos da pesquisa participativa.

A opinião da população, das
associações,
instituições,
autoridades,
trabalhadores,
empresários,
enfim, a
compreensão dos ijuienses sobre a realidade
socioambiental que vivemos, será coletada
através de vários instrumentos que incluem
a Internet, reuniões e material impresso. As
empresas, as associações e outros grupos
poderão elaborar a sua Agenda 21,
envolvendo-se ainda mais.
Desejamos
construir uma visão ampla, plural e
completa da relação que estabelecemos com
o meio ambiente.
Este diagnóstico irá preparar os
próximos passos, previstos para 2009 e anos
seguintes: “Elaborar um plano local de
desenvolvimento
sustentável,
elegendo
ações prioritárias”, “Implementar o plano
local”
e
“Monitorar
e
avaliar
a
implementação do plano”, ou seja, serão
etapas de planejamento, de diálogo, de
busca das soluções e de ações concretas.
Será importante então, ligar o plano de
desenvolvimento sustentável de Ijuí com
aqueles que já foram elaborados em nível
mundial e nacional e também com as
propostas dos municípios vizinhos.
Portanto, construir a nossa Agenda 21
exige um esforço e um compromisso de
grande parte da sociedade e resulta na
melhoria da qualidade do ambiente e da
qualidade de vida.

