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 GRUPOS CRIATIVOS

 A publicação “Mapeamento de grupos criativos da Baixada Fluminense” foi lançada em Nova Iguaçu. A iniciativa é uma
 ação do Programa Brasil Próximo, sob a coordenação de Itamar Silva, diretor do Ibase.

LEIA MAIS

MINERAÇÃO

 No último dia 9 de junho, o Ibase promoveu mais uma edição do Conversatório. Desta vez o tema foi ‘Mineração e
 resistências’. Para o debate foram convidados o coordenador nacional do MAM (Movimento Nacional pela Soberania
 Popular Frente à Mineração), Charles Trocates, e o sindicalista Lourival Andrade, que atua na região de Itabira, Minas
 Gerais.
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS

 O Ibase aderiu ao Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social, que articula Pastorais Sociais da CNBB, Movimentos
 Sociais e entidades da sociedade civil parceiras da Misereor – organismo de apoio ao desenvolvimento da Igreja
 Católica da Alemanha. O Fórum tem como objetivo disseminar informações, gerar consciência crítica e mobilizações da
 cidadania visando contribuir no enfrentamento das causas estruturais do Aquecimento Global que provoca Mudanças
 Climáticas em todo o planeta. Além do Ibase, cerca de 20 outras organizações fazem parte do Fórum.

 A primeira ação do Ibase após a adesão, foi promover o debate “Mudanças Climáticas e Justiça Ambiental” sobre os
 impactos das mudanças climáticas no Estado do Rio de Janeiro. Logo depois houve duas reuniões de articulação da
 sociedade civil local para refletir estratégias. A próxima está marcada para agosto.

LEIA MAIS

IBASE EM BERLIM

 O diretor do Ibase Cândido Grzybowski participou de dois eventos em Berlim. O primeiro, na sexta feira, dia 12 de
 junho, na Conferência Accountability now!, em que foi membro da mesa redonda de perguntas e respostas Think
 human rights globally: on accountability at the international level (Pense globalmente os direitos
 humanos: sobre responsabilidade no nível internacional, em tradução livre). O evento foi organizado pela Fundação
 Heinrich Böll, do Partido Verde, e pelo Instituto Alemão para Direitos Humanos.
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NOVIDADES NO SITE INCID

 O site do Incid está cheio de novas informações e
 publicações sobre os indicadores produzidos pela
 equipe do projeto. Vale dar uma conferida no site! É só
 acessar: http://incid.org.br/.

LUCIA MURAT NO IBASE

 A cineasta e documentarista Lucia Murat esteve no Ibase contando sobre seu novo filme, que trata do povo kadiwéu,
 de Mato grosso do Sul. O lançamento do longa será este mês.
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