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Fé no Clima

O Ibase participou do movimento Fé
no Clima, que mobilizou religiosos,
não-religiosos e a sociedade em geral
para uma ação pública, educativa e
proativa no campo das mudanças

climáticas.  (Foto: Pedro Fávero)

Leia mais.

Mulheres e mineração

A oficina "Mulheres e Mineração",
realizada em Brasilia pela equipe do
Ibase, teve a proposta de promover
um espaço no qual convidadas de
várias localidades do país atingidas pela atividade mineradora pudessem falar sobre o impacto
da mineração na vida das mulheres.

Leia mais.

Análise da conjuntura
brasileira em Berlim

O diretor do Ibase, Itamar Silva,
participou, no Instituto Latino-
Americano da Universidade Berlim,
no início de junho, de um debate
sobre a atual conjuntura política do
Brasil. O tema foi "A democracia no
Brasil ameaçada!".

Leia mais.

Conferência Ethos 

Cândido Grzybowski, sociólogo e
diretor do Ibase, participou da
Conferência Ethos 360. O evento
teve grande parte de sua
programação voltada para a agenda
do clima e da democracia.

Leia mais.

Educação ambiental
Nahyda Franca, coordenadora de projetos do Ibase, é a
organizadora do guia "Educação Ambiental em Unidades de
Conservação: ações voltadas para comunidades escolares no
contexto da gestão Pública da Biodiversidade". A publicação é
fruto de várias oficinas realizadas na sede da WWF, em Brasília,
com intuito de produzir material impresso que pudesse ser usado
pelas comunidades escolares no entorno das Unidades de
Conservação. A proposta é oferecer subsídios para promover
engajamento da comunidade, no sentido de zelar pela preservação
do meio ambiente na região. ICMBio e Ministério do Meio Ambiente
foram parceiros neste projeto.

Leia mais.

Só a cidadania pode
tirar o país do atoleiro

Mudanças estruturais sempre
acontecem impulsionadas pela

cidadania ou seja, pelo povo nas ruas. É o que mostra Cândido Grzybowski, diretor do Ibase, em
sua crônica semanal para o Portal Ibase.

Leia mais.

Cenários da mineração

Seminário promovido pelo Ibase
traçou um panorama da mineração
no Brasil e América Latina.

Leia mais.

Mariana sedia encontro
de lutas 

O 'Encontro Brasileiro dos
Movimentos Populares com o Papa
Francisco' foi realizado em Mariana,
MG. A diretora do Ibase Moema
Miranda esteve lá.

Leia mais.
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