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MINERAÇÃO

 Os conflitos na região do Tapajós têm sido cada vez mais frequentes e já ganharam visibilidade internacional devido à
 brutalidade dos embates. Por isso representantes dos movimentos sociais, do governo, Ministério Público e
 especialistas estiveram reunidos em Santarém, entre os dias 17 e 18 de setembro, para debater o tema no
 Seminário Mineração na Região do Tapajós. O foi uma realização do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
 Econômicas (Ibase), em parceria com a Pastoral Social da Diocese de Santarém, Fórum da Amazônia Oriental (Faor),
 Movimento Tapajós Vivo, Programa de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e Fase
 Amazônia.

MEIO AMBIENTE

 O diretor do Ibase Cândido Grzybowski participou como palestrante do seminário Unidades de Conservação: caminhos
 e desafios para iniciativas públicas e privadas, promovido pelo Sesc Rio, entre os dias 10 e 11 de setembro.

LEIA MAIS

INTEGRAÇÃO SULAMERICANA

 O Sociólogo e pesquisador do Ibase Gerardo Cerdas esteve em Quito, no Equador, entre os dias 15 e 16 de setembro
 para um encontro promovido pela Coalizão Regional para a Transparência e a Participação, da qual o IBASE faz parte,
 realizou na última semana o Seminário Internacional "Miradas críticas sobre la integración suramericana". O evento teve
 como proposta analisar as contribuições da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sulamericana (IIRSA),
 que este ano fez 15 anos.
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INCID

 A equipe do projeto Incid – Indicadores de Cidadania realizou no último dia 26 de setembro, o primeiro encontro
 preparatório do Fórum de Cidadania Ativa, que acontece no final do ano. O evento contou com dinamizadores de cada
 Rede de Cidadania Ativa dos 14 municípios de abrangência do projeto.
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FAVELA É CIDADE!

 Itamar Silva, director do Ibase, foi um dos palestrantes do seminário O Rio que se queria negar: as favelas do
 Rio de Janeiro no acervo de Anthony Leeds promovido pela Fiocruz, o Ministério da Cultura e o Museu da
 República.
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“ACESSO A SERVIÇOS” EM PDF

 Está disponível na Midiateca do Portal Ibase a relatoria do seminário Acesso à serviços como direitos, bem como as
 apresentações. Todos os arquivos em PDF.

IBASE NA ÁFRICA DO SUL

 A diretora do Ibase, Moema Miranda, e a pesquisadora Jane Silva estão na África do Sul participando das atividades do
 Diálogo dos Povos. Pela manhã, as atividades incluem uma visita à área do “Massacre Marikana”, com a Associação
 de Mineiros e União de Construção (AMCU), viúvas e garimpeiros feridos. Em seguida o grupo se encontra com a
 comunidade Sikula Sonke e outras associações e monitores locais. Depois do almoço comunitário haverá um encontro
 com a Lonmin e delegados sindicais na sede da AMCU.
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