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...INFORMATIVO MENSAL...

Amigos e Amigas, saudações cordiais!
Convidamos  você  a  acessar  alguns  dos  mais  novos  conteúdos  do  site  do

Observatório Nacional de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida

– OLMA (Ed.2, Ref. jul/ago18).

II Encontro da Rede de Promoção

da Justiça Socioambiental de São

Paulo (23 a 25/7/18)

Lançamento: Negritude e

Branquitude: Novos Olhares. 21 de

agosto as 19h30. Curitiba-PR

 VÍDEO EM DESTAQUE 

Vídeo que mostra de forma curta, leve e bastante

informativa o quanto a água dos mares, rios e

lagos vem sendo degradada e seus impactos.

#producaoqueapoiamos.

Para notícia que o acompanha [Clique aqui]
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REPAM lança Rodas de Conversas

sobre o Sínodo para a Amazônia

+ NOTÍCIAS EM DESTAQUE:

Nota Pública de Repúdio as Ameaças sofridas pelo Serviço

Jesuíta a Migrantes e Refugiados de Boa Vista (RR)

OLMA promove formação sobre economia solidária em

Recife

Quilombolas lutam por política de gestão para seus territórios

Projeto Sumauma
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Dia de Santo Inácio de Loyola (31/7) - Campanhas e

Comemorações

Diálogos em Construção – 28/07 – 5 anos do Papa Francisco

Pensamento e Ação

Projeto Construindo Processos de Sustentabilidade, tema:

Economia Solidária

Campanhas OLMA em

destaque

Publicado em "Todos os vídeos"

da página OLMA no Facebook:

Desastre em Mariana

Marielle - 4 meses sem justiça!!!

"Textos e Artigos" | "Justiça

Socioambiental"

Las características de una ciencia

de la sostenibilidad

.

.

Conheça a Série "Lendo e

Refletindo" (final da Home).

Último texto publicado:

PENSAMENTO e AÇÃO do PAPA

FRANCISCO – Pe Thierry, sJ
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Pacote do Veneno é aprovado em

comissão e vai a plenário da Câmara

... " Portanto,  convidamos Centros  e  Obras  Sociais,  Escolas,  Universidades  e  Núcleos  a  darmos as

mãos e  de maneira  cooperativa unirmos forças nesta missão de tornar mais justo e  sustentável o mundo

em que vivemos. O OLMA é um convite a o fortalecimento e à sinergia. O OLMA é de todos nós ! "

(De: Carta de Nascimento OLMA - 01/08/2016)

EVENTO EM

DESTAQUE:

III SEMEA -

Semana de

Estudos

Amazônicos.

16 a 18 de outubro

de 2018

Saiba Mais

PRÓXIMAS

AGENDAS

OLMA

EDITAIS

ABERTOS

Encontre o OLMA também em:

Site OFICIAL OLMA: olma.org.br

Para dúvidas, sugestões ou colaborações: Utilizar o(s) e-mail(s) dos Contatos do site e/ou envie

mensagem para olmacomunica@jesuitasbrasil.org.br

Este informativo só é enviado uma vez ao mês para parceiros e pessoas interessadas. Se quiser se

inscrever para receber o informativo, ou o contrário, envie mensagem (com nome, e-mail e motivação)
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para o e-mail logo acima.

Para conteúdos produzidos pelo OLMA utilizar a licença Creative Commons sob a seguinte atribuição:

Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (OLMA - http://olma.org.br/)
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