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ESTÁ NO AR O NÚMERO 2 DA TRINCHEIRAS, REVISTA DE
 CIDADANIA ATIVA DO IBASE

 No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente faz 25 anos, o Congresso votou a redução da maioridade
 penal, provocando um intenso debate. Este é o tema da reportagem de capa da segunda edição de Trincheiras e
 também da charge do talentoso Claudius Ceccon.

 Você não pode deixar de ler a deliciosa entrevista com Alan Brum, menino que nasceu no Complexo do Alemão e que
 hoje lidera o Raízes em Movimento. Imperdível também é o perfil da Penha de Vila Autódromo, exemplo de resistência
 da população local às inúmeras tentativas de remoção comandadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Remoções, aliás,
 é o tema abordado na seção Memória, que mostra um histórico de ações governamentais para retirar os “indesejáveis”
 do caminho.

 O economista Adhemar Mineiro reflete sobre situação do emprego no Brasil e a coordenadora de Relações
 Internacionais da Associação Cultural e Recreativa Italiana, Raffaella Bolini trata da questão dos migrantes e refugiados
 na Europa.

 A seção Debates traz seis artigos abordando o extrativismo mineral e os impactos sociais e ambientais gerados por
 essas atividades. Será que a resposta para o desenvolvimento está realmente na produção de mais e mais
 commodities como petróleo, gás e minérios?

 Além do editorial, o diretor do Ibase, Cândido Grzybowski, assina um texto sobre a experiência desenvolvida pela
 equipe do projeto Incid em Nova Friburgo para explicar como os Indicadores de Cidadania – que estão sendo
 produzidos em 14 municípios do Rio de Janeiro – permitirão ser apropriados, utilizados e replicados em qualquer outra
 cidade.

LEIA MAIS

IBASE ACOMPANHA O NOVO CÓDIGO DE MINERAÇÃO

 O artigo 10°, inserido no apagar das luzes da redação do novo Código de Mineração, está provocando polêmica por
 abrir a possibilidade de exploração de recursos minerais em Unidades de Conservação de uso sustentável. O artigo foi
 considerado irresponsável, pois ignora a importância que as Unidades de Conservação têm para as populações
 tradicionais, para recursos hídricos nacionais e para a manutenção de vegetação nativa no Brasil.

LEIA MAIS

 Ainda sobre o tema, já está disponível a segunda edição da publicação "Quem é Quem nas discussões do Novo
 Código da Mineração". A primeira foi lançada em 2013 e as duas estão disponíveis para download clicando aqui.

Quem é quem nas discussões do Novo Código da Mineração -
 2013

Quem é quem nas discussões do Novo Código da Mineração -
 2014

O SOCIÓLOGO CÂNDIDO GRZYBOWSKI REFLETE: POR ONDE
 RECOMEÇAR?

 Em sua crônica semanal, sobre a melhor forma de refazer caminhos e ousar, tentando pensar de olho no amanhã. “A
 tal agenda só aparecerá se começarmos trabalhar nela a partir de hoje, no meio desta confusão. Precisamos pensar
 para além das más notícias que nos invadem diariamente. Precisamos esquecer momentaneamente das agruras
 cotidianas com contas que crescem e salário que não espicha ou, pior, que acabou. O momento é difícil, mas é em
 tais ocasiões que o novo pode ser gerado e nos dar alento, esperança, sentido de lutar”, reflete.

LEIA MAIS

A VOZ DO POVO

 Já estão no ar os quatro vídeos feitos como parte do Seminário Acesso a Serviços como Direito.

CLIQUE E ASSISTA

IBASE PARTICIPA DE REUNIÃO DA COICA

 Representantes da Coordinadora de las Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazonica (Coica) conquistaram o
 direito de integrar o Conselho do Fundo Amazônia, linha de financiamento do BNDES para projetos socioambienais na
 região da Bacia Amazônica. A segunda rodada de conversas com o Banco tratou das reivindicações dos povos
 indígenas da Bacia, que estão em territórios impactados por obras financiadas pela instituição financeira. O Ibase vem
 participando das articulações com o BNDES e as organizações da região.

LEIA MAIS

DIÁLOGO JOVEM

 No último sábado foi dia da atividade 'Diálogos Juventudes e Direito à Cidade: entre violações e garantias', que reuniu
 jovens de Campo Grande e da Santa Marta para discutir temas como mobilidade, direito à moradia, ao espaço público
 e racismo ambiental, a partir das diversas identidades da juventude.

 O encontro faz parte do projeto “Mudanças Climáticas, Cidade e Ação Jovem” desenvolvido pelo Ibase, que contribui,
 durante 5 anos, para aproximar as juventudes, em especial, as juventudes negras, de favela e periferia, e fomentar a
 troca entre suas diversas experiências de organização nos territórios. Desse acúmulo, podemos olhar para o direito à
 cidade como um dos eixos aglutinadores entre as lutas das juventudes.

ATELIÊ DE COMUNICAÇÃO

 A equipe do projeto Incid – Indicadores de Cidadania realizou, no último sábado de agosto, mais um Ateliê de
 Comunicação. O evento faz parte de uma ação mais ampla de criação e fomento de uma rede de comunicadores dos
 14 territórios de atuação do projeto, que conta com a parceria da Petrobras. Aos longo dos últimos meses, foram
 realizados Ateliês em Friburgo, Rio Bonito, Cachoeira de Macacu, Itaboraí e Teresópolis.
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