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Guia de Comunicação e Sustentabilidade do CEBDS
<http://www.cebds.org.br/cebds/noticias.asp?ID=412>
mailto:juwims@gmail.com
O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável
lançou, no final de 2009, seu Guia de Comunicação e Sustentabilidade. Entre
outros assuntos, trata da importância de se comunicar a sustentabilidade de
forma rentável, ambientalmente correta e socialmente justa; dá dicas de como
produzir um evento sustentável e formas de relacionar-se com a imprensa e lidar
com possíveis crises. É destinado aos profissionais de comunicação empresarial,
mas traz informações de interesse de diversos públicos. O link para download
gratuito da publicação está no site do CEBDS.

Fórum Brasileiro de Economia Solidária
<http://www.fbes.org.br/>
Fruto do processo que culminou no I Fórum Social Mundial em 2001,
o Fórum Brasileiro de Economia Solidária transformou-se em grupo voltado
especificamente à discussão e fortalecimento da Economia Solidária no Brasil.
No site do Fórum, é possível acompanhar as últimas notícias sobre o tema,
além de material especializado como artigos, estatíticas, estudos e agenda de
eventos.

Ponto por Ponto – Espaço de Comunicação
Compartilhada
<http://pontoporponto.org.br/>
Rede social que reúne Pontos de Cultura do Programa Cultura Viva do
Ministério da Cultura, além de instituições e pessoas interessadas no tema da
comunicação compartilhada, colaborativa e democrática. De navegação dinâmica e participativa, traz, além dos perfis dos participantes e trabalhos que
desenvolvem, agenda de eventos e oportunidades, informações sobre a temática
da rede e um blog coletivo.
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Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente
<http://www.amencar.org.br/>
Instituição de atuação de âmbito nacional na assessoria a organizações sociais
e a programas de defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Mantém uma
rede de organizações conveniadas em diversos estados do Brasil, voltadas à busca
de soluções inovadoras de promoção ao protagonismo infantojuvenil, apoio às famílias e estímulo ao desenvolvimento sustentável das comunidades. O site apresenta
a organização, programas em andamento, notícias e publicações especializadas.

Associação Nacional de Agroecologia
<http://www.agroecologia.org.br/>
Reúne movimentos, redes e organizações engajadas em experiências concretas
de promoção da agroecologia, de fortalecimento da produção familiar e de construção de alternativas sustentáveis de desenvolvimento rural. A associação trabalha
em dois eixos principais – o fortalecimento de iniciativas concretas e a reflexão,
sistematização e socialização de conhecimentos. O site fornece informações sobre
as ações da organização, biblioteca virtual, notícias e formas de contato.

Projeto Brasil Quilombola
<http://ombudspe.org.br/brasilquilombola/>
Site do projeto que visa fortalecer as comunidades quilombolas da Paraíba,
do Ceará e de Pernambuco. Além de informações sobre o Projeto e as comunidades partipantes, mostra a revista Brasil Quilombola, com diversos materiais
sobre formas de atuação e fortalecimento da cultura quilombola no Brasil.

Movimento Interfóruns de Educação Infantil no Brasil
<http://www.mieib.org.br/>
Movimento organizado pelos Fóruns de Educação Infantil de diferentes
estados brasileiros, com o objetivo de atuar conjuntamente em torno do fortalecimento da Educação Infantil enquanto campo de conhecimento, de atuação
profissional e de política educacional pública. No endereço do movimento estão
as linhas de atuação, documentos, legislação e obras sobre o tema.

Rede Unitrabalho
<http://www.unitrabalho.org.br/>
Rede universitária nacional que agrega, atualmente, 92 universidades e
instituições de Ensino Superior de todo o Brasil. Tem como missão o estabelecimento de parcerias em projetos de estudos, pesquisas e capacitação. No site,
obras especializadas, artigos e formas de participação.
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