Boletim nº 03 – maio e junho/2018
Esta edição do boletim informativo do EducaClima divulga a abertura de inscrições a cursos online do Ministério do
Meio Ambiente; dois concursos que oferecem viagens como prêmios; e a publicação da nova edição das Estimativas
Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil!
Agradecemos o interesse!

Cursos

O Ministério do Meio Ambiente, por meio do Departamento de Educação Ambiental, oferece
10 cursos a distância para todos os públicos. Interessados podem se inscrever,
gratuitamente, até 20 de junho de 2018. Mais informações aqui.
Cursos disponíveis:
- Apoio à implementação do Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar nos territórios
- Crianças e o Consumo Sustentável
- Educação ambiental e mudança do clima
- Educação ambiental e mudança do clima para gestores
- Estruturação da gestão ambiental municipal
- Formação de Agentes Populares de Educação Ambiental e Agricultura Familiar
- Igualdade de Gênero e Desenvolvimento Sustentável
- Juventudes, Participação e Cuidado com a Água
- Participação Social e Cidadania Ambiental: fortalecer a democracia para promover a sustentabilidade
- Tornar a Unidade de Conservação visível: estratégia para promover articulações e captar recursos
Para ver a lista completa de cursos online divulgados pelo EducaClima, clique aqui.

Blog

“Concurso SOS Mata Atlântica de Fotografia” premia com viagens e máquinas
fotográficas – inscrições até 05/08/2018

“4ª Competição Global de Vídeos da Juventude” levará 2 jovens à próxima Conferência
de Clima da ONU, em Katowice/Polônia – inscrições até 31/08/2018

Publicações / Governamentais

A 4ª edição das Estimativas Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa (2017) foi
lançada no fim de maio de 2018 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC).
A publicação anual traz os dados mais recentes das emissões do país, distribuídos
pelos setores de energia, agropecuária, mudança do uso da terra e florestas, indústria
e resíduos sólidos. Nesta edição são apresentados os resultados de emissões
brasileiras até o ano de 2015.
A lista completa de publicações governamentais e da sociedade civil recomendadas
pelo EducaClima pode ser encontrada aqui.

•

Você pode conferir a lista completa em nossa página de Novidades e Atualizações.

•

Ajude a divulgar o EducaClima! Comente com seus amigos e familiares, compartilhe em suas redes sociais!
Na página Divulgue-nos você encontra imagens preparadas especialmente para isso!

•

Sempre que tiver sugestão de conteúdo, caso encontre erros em nosso portal, ou simplesmente queira nos
enviar um comentário, escreva-nos pelo e-mail educaclima@mma.gov.br .

•

Saudações, e até a próxima!

- Se não deseja receber a Newsletter EducaClima, responda este e-mail com a palavra SAIR.

