Boletim nº 04 – julho e agosto/2018
Esta edição do boletim informativo do EducaClima divulga:
- abertura de inscrições a cursos online do Ministério do Meio Ambiente;
- oportunidade de participação na elaboração da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social;
- edital para projetos em mudança do clima realizados por prefeituras de municípios vulneráveis à mudança do clima;
- documentos com os fundamentos da Contribuição Nacionalmente Determinada (CND ou NDC) brasileira;
- aplicativo para acompanhar a situação da água e do esgoto de sua cidade;
- para assistir online: mostra de filmes ambientais e 2 documentários.
Agradecemos o interesse!

Cursos
O Ministério do Meio Ambiente, por meio do Departamento de Educação Ambiental,
oferece 9 cursos a distância para todos os públicos. Interessados podem se inscrever
gratuitamente até 15 de agosto de 2018. Mais informações aqui.
Cursos disponíveis:
- Cálculo da Compensação Ambiental para empreendimentos de significativo impacto ambiental
- Conflitos em Unidades de Conservação: estratégias de enfrentamento e mediação
- Crianças e o Consumo Sustentável
- Educação ambiental e mudança do clima para gestores
- Estilos de vida sustentáveis
- Guia para a produção de conteúdos EAD
- Igualdade de Gênero e Desenvolvimento Sustentável
- Juventudes, Participação e Cuidado com a Água
- 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
Até 15/08/2018: Ajude a definir o país do nosso futuro! Consulta pública
interativa da “Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social”
para o Brasil entre 2020 e 2031

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

Até 11/09/2018: Edital financiará projetos de mudança do clima em áreas
urbanas

Publicações / Governamentais
Disponibilizamos duas publicações que trazem o pano de fundo do processo de elaboração dos compromissos
brasileiros de redução de emissões de gases de efeito estufa para os anos 2025 e 2030:
- Fundamentos para elaboração da Contribuição Nacionalmente Determinada (CND ou NDC) do Brasil no contexto
do Acordo de Paris sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC)
- O Compromisso do Brasil no Combate às Mudanças Climáticas: Produção e Uso de Energia

A lista completa de publicações governamentais e da sociedade civil recomendadas pelo EducaClima pode ser
encontrada aqui.

Legislação / Federal
Divulgamos 2 novas legislações federais:
- Decreto nº 9.414, de 19 de junho de 2018, Institui o Programa Nacional de Levantamento e Interpretação de Solos
do Brasil (PronaSolos);
- Decreto nº 9.334, de 05 de abril de 2018, Institui o Plano Nacional de Fortalecimento das Comunidades
Extrativistas e Ribeirinhas (Planafe).

A lista completa de legislações indicadas no EducaClima pode ser encontrada aqui.

Apps
Água e Esgotos
Conheça em detalhes a situação da coleta e do tratamento dos esgotos, do
sistema produtor de água e do manancial que abastece sua cidade!
O aplicativo reúne informações de 3 sistemas:
- Atlas Esgotos (despoluição das bacias hidrográficas);
- Atlas de Abastecimento Urbano de Água;
- Sistema de Acompanhamento de Reservatórios (SAR).
A lista completa de aplicativos para celular e tablet recomendados pelo EducaClima pode ser encontrada aqui.

Filmes e Vídeos
- 9ª Mostra do Circuito Tela Verde (2018) - 18 vídeos
A seleção do 9º Circuito Tela Verde traz filmes que fazem um convite ao
comprometimento com o meio ambiente, a sociedade e o futuro. A proposta é ampliar
os espaços de debate e reflexão crítica acerca das questões socioambientais.
Essa é uma iniciativa do Departamento de Educação Ambiental, da Secretaria de
Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente,
realizado em parceria com o Ministério da Cultura.

Documentário "Trashed - Para Onde Vai Nosso Lixo"
Trashed é um documentário que serve como aula e alerta. Ele mostra alguns dos
destinos do lixo e enfaticamente exorta o espectador a fazer sua parte, começando
por evitar o uso de sacos plásticos e separar o material reciclável dentro de casa.

Documentário "Demain - Amanhã"
Documentário francês que aborda os problemas planetários que vivemos, focando nas
soluções que estão sendo colocadas em prática para um mundo bem melhor. Foi
rodado em 10 países: em cada local, somos apresentados a pessoas e organizações
que estão mudando sua economia, reinventando a democracia, recriando a educação,
fortalecendo a agricultura sustentável e investindo em novas fontes de energia.
A lista completa de filmes e vídeos recomendados 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.

