
 Na oficina da tarde as 
professoras Fátima 
Alexandre e Magda 
Vila apresentaram a 
moeda social. 

 Foi uma experiência 
muito interessante, 
onde cada participan-
te trouxe de casa al-
guns itens para serem 
vendidos, a moeda 
social criada foi bati-
zada de ECO. 

A feira foi um dos mo-
mentos mais interessan-
tes desse projeto que , 
infelizmente, já esta na 
sua reta final. 

Na próxima semana 
dia 15/10 teremos a pe-
núltima aula no molde 
teórico , e no dia 22/10 
a ultima aula que será 
na UMAPAZ. Já esta-
mos com Saudades. 

Dal iniciou a palestra 
definindo o que é sus-
tentabilidade e ressaltou  
a importância da ação 
“A ação sustentável de-
ve manter um vínculo 
com a realidade. Não 
tem a ver com o passa-
do. Tem algo a ver com 
o presente e principal-
mente com a construção 
do futuro. Disse Dal . 

Marcondes fez uma 
analise do papel da mí-
dia no processo de 
conscientização ambi-
ental, para ele, o papel 
da mídia é dar escala à 
Sustentabilidade. “É 
necessário escala in-
dustrial para as transfor-
mações e para isso a 
mídia é importantíssi-
ma”. Ressaltou Dal. 

Dal falou ainda sobre 
a imprevisibilidade, a 

perenidade das empre-
sas, a ausência de critica 
ao sistema capitalista , o 
impacto social  que será 
causado pela presença 
de operários na região do 
Xingu, na construção da 
usina de Belo Monte, a 
desigualdade social co-
mo principal desafio da 
sustentabilidade, a ne-
cessidade de resgate das 
nossa referencias. 

Educação e Comunicação para a 
Sustentabilidade 
aula do dia 08/10/2011 com o professor : Dal Marcondes  
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Dal Marcondes é editor da 
Envolverde, um site especiali-
zado em Meio Ambiente e 
Sustentabilidade. Durante 
muitos anos foi editor de eco-
nomia em alguns dos princi-
pais jornais e revistas brasilei-
ros. Recebeu em 2006 e 2008 
o Prêmio Ethos de Jornalismo 
e foi eleito pela Agência ANDI 
como Jornalista Amigo da 
Infância. Nos últimos anos tem 
atuado muito na cobertura de 
temas relacionados à Amazô-
nia.  

 

 

 Agenda  

15/10/2011– Manhã  pales-
tra com representantes do 
ISA. 

15/10/2011– Tarde –aula 
com o Professor  Ícaro Aro-
novich da Cunha  da Uni-
santos . 

Informativo semanal elaborado pelo Grupo Roteiro: facilitadora Renata Martins Pappalardo contato: renatapappalardo@yahoo.com.br 

Dal Marcondes  

Foto: site :http://economiainterativa.com.br  



Fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e prover 

transparência e responsabilização no exercício do governo, 

participação inclusiva na tomada de decisões e acesso à justiça.  
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Bibliografia mencionada pelo Professor: Luiz Eduardo Wanderley  aula dia 27/08/2011 

  

Responsáveis  

Para saber mais  

Envolverde  
http://envolverde.com.br  
 

Xingu chora e sangra: 
http://envolverde.com.br/ambiente/artigo/xingu-chora-e-sangra/  
 

Energia nuclear é coisa do mal ou do bem? 
http://envolverde.com.br/ambiente/energia/energia-nuclear-e-coisa-do-mal-ou-do-
bem/  
 

Meio ambiente deve ser abordado em todas as editorias: 
http://www.google.com.br/#q=bibliografia+alvin+toffler&hl=pt-
BR&prmd=imvnso&tbs=clir:1,clirtl:en,clirt:en+bibliography+Alvin+Toffler&sa=X&ei=
S0ibToDKNY-3tgeqpfj6Aw&sqi=2&ved=0CHkQ_wEwC  
 

Moeda social  
http://economia.ig.com.br/financas/seunegocio/moeda-social-e-instrumento-de-
desenvolvimento-local-diz-bc/n1597197667197.html  
 

Moedas sociais  
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL747124-9356,00-
COMUNIDA-
DES+USAM+MOEDAS+SOCIAIS+PARA+AJUDAR+DESENVOLVIMENTO+ECON
OMICO.html  
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