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A ESPERANÇA EQUILIBRISTA

 No último dia 24, funcionários e ex-funcionários do Ibase assistiram em sessão privada o filme Betinho - a esperança
 equilibrista, de Victor Lopez, no cinema Odeon, no Centro. O filme estreou dia 29 e venceu a Mostra Longa
 Documentários do Festival do Rio 2015.

LEIA MAIS

JUVENTUDE

 A equipe do Ibase que atua na área de juventude está, desde ontem (29/10), promovendo o seminário final do projeto
 "Cidades, Mudanças Climáticas e Ação Jovem", uma parceria do Programa AIN/OD e várias organizações brasileiras. O
 projeto envolveu, no Ibase, jovens da favela Santa Marta e de Campo Grande em ações de conscientização do
 descarte do lixo e mobilidade urbana, durante os últimos cinco anos. No encontro, que vai até amanhã, os jovens estão
 debatendo estratégias de protagonismo político da juventude junto com jovens noruegueses que vieram especialmente
 para o seminário.
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FSM

 Moema Miranda, diretora do Ibase, participou, junto com representantes dos movimentos sociais brasileiro e
 internacional do seminário “Diálogos Impertinentes: o Fórum Social Mundial (FSM) na construção de um outro mundo
 possível”. O encontro aconteceu ontem, em Salvador, na Bahia. Promovido pelos Coletivos Brasileiro e Baiano do
 Fórum Social Mundial e pelo Conselho Internacional (CI) do Fórum, com apoio da Abong – Associação Brasileira de
 Organizações Não Governamentais, CTB, CUT, Governo do Estado da Bahia e Associação Vida Brasil, o evento buscou
 fomentar o diálogo entre os/as membros do CI e representantes da sociedade civil baiana e brasileira.
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MEIO AMBIENTE

 A coordenadora de projetos do Ibase Nahyda Franca, educadora, com mestrado em Educação Ambiental, participou
 do seminário “Elaboração de diretrizes e orientações metodológicas para Educação Ambiental em Comunidades
 Escolares em Unidades de Conservação”, na sede da WWF, em Brasília. O objetivo foi nivelar informações
 compartilhando conceitos, princípios de Educação Ambiental e experiências brasileiras e definir coletivamente os
 elementos referenciais da proposta e construir estratégias metodológicas preliminares. Nahyda mediou o painel
 ‘Experiências concretas brasileiras desde os territórios: potencialidades e desafios”.

IBASE NA ALEMANHA

 O diretor do Ibase Cândido Grzybowski participou da reunião do Grupo de Referência Global da agência Pão para o
 Mundo (Brot für dia Welt), no início do mês. O encontro foi realizado na cidade de Berlim, na Alemanha. Com
 representantes de diversos países onde o Pão para o Mundo apoia e desenvolve projetos, a entidade debateu sua
 atuação para o próximo período. Para quem não conhece, os projetos e programas da entidade são abrangentes e por
 regra geral integram várias áreas de atuação na luta pelos direitos humanos e a sobrevivência das pessoas excluídas,
 assim como pela sustentabilidade do nosso mundo.
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