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Caindo na real

Há esperança. Reencontrando aquilo
que nos une na diversidade do que
somos e desejamos, vamos descobrir
que temos mais visões e propostas
comuns do que as que nos separam. Crônica de Cândido Grzybowski, sociólogo e diretor do
Ibase.

Leia mais.

Mobilidade Social e
Acesso a Direitos

Estudo mostra pessimismo sobre o
futuro nas comunidades da Região

Metropolitana do Rio de Janeiro: desemprego, violência e a má qualidade do ensino são as
principais preocupações da população

Leia mais.

Jogos da Exclusão: um
legado negado à
cidadania

A violação de direitos e a exclusão
marcaram a preparação da cidade do Rio para receber os "Jogos da inclusão" em 2016. O Ibase
participou.

Leia mais.

Associadas Abong criam
Rede de Informação
Democrática durante
Jogos da Exclusão

A Rede é projeto-piloto de divulgação coletiva de atividades das associadas da Abong e
organizações parceiras durante os Jogos da Exclusão, realizado em julho. Confira aqui os
resumos executivos dos primeiros dois dias.

Leia mais.

Mulheres discutem
estratégias de
resistência às violências
na cidade olímpica

Mulheres realizaram atividade nos
Jogos da Exclusão para debater auto-organização e resistência nas cidades. Marina Ribeiro, do
Ibase, esteve lá.

Leia mais.

Ibase no Fórum Social
Mundial

Ibase participou duas atividades:
uma sobre a indústria extrativa

agressiva e outra sobre os desastres socioambientais ocorridos por rompimento de barragens.

Leia mais.

Plataforma BNDES no Fórum Social Mundial

Veja a participação da plataforma BNDES no Fórum Social Mundial de Belém, além das principais
questões em debate durante as oficinas sobre os impactados pelo BNDES e os projetos para a
região da bacia amazônica.

Leia mais.

Marco regulatório da
Sociedade Civil em
debate

No início de agosto, organizações da
sociedade civil, entre elas o Ibase,
debateram o marco regulatório para
o setor. Confira!

Leia mais.

Religiosos e movimentos
sociais fizeram a Vigília
da Dignidade no Rio

Evento organizado por entidades
nacionais e internacionais aconteceu

na Cinelândia. 

Leia mais.

LEIA MAIS
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