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Chamada para envio e seleção de textos da 3ª edição da

Revista Agenda 21 e Juventude
Os Coletivos Jovens de Meio Ambiente no Brasil vem contribuindo, desde
2003, para a formação de Com-Vidas e de Agendas 21 nas Escolas,
trabalhando a temática da Agenda 21 em todo o Brasil através do Programa
Vamos Cuidar do Brasil.
O fortalecimento dos Coletivos e sua articulação com o Programa Agenda 21
do Ministério do Meio Ambiente se concretizou com a participação de
representantes dessa rede de cada região do país, no Encontro Nacional da
Rede Brasileira de Agendas 21 Locais, realizado em 2006, em Brasília.
Surgiu neste encontro a idéia de se editar uma publicação sobre o tema
Agenda 21 e Juventude, apoiada pelo MMA, com o objetivo de estimular
reflexões e diálogos entre a juventude e processos de Agenda 21 espalhados
pelos vários estados e municípios brasileiros. O diferencial dessa proposta é
que os textos são elaborados pelos próprios jovens que estão desenvolvendo
ações no âmbito da Agenda 21.
A primeira edição, lançada em 2007, foi resultado de um trabalho conjunto da
Coordenação do Programa da Agenda 21 do Ministério do Meio Ambiente e da
Coordenação Geral de Educação Ambiental do Ministério da
Educação. A segunda edição, versando sobre a temática “Jovens,
sustentabilidade e aquecimento global”, foi lançada em maio de
2008. Ambas se encontram disponíveis no sítio:
www.mma.gov.br/agenda21
Também em 2008, realizou-se a 1ª Conferência Nacional de
Políticas Públicas de Juventude, coordenada pela Secretaria
Nacional de Juventude e pelo Conselho Nacional de
Juventude. Nesta conferência foi apontada como ação
prioritária: “Criar uma Política Nacional de Juventude e
Meio Ambiente que inclua o Programa Nacional de

Juventude e Meio Ambiente, com a
participação dos jovens nos processos de
construção, execução, avaliação e decisão, bem
como da Agenda 21 da juventude que fortaleça os
movimentos juvenis no enfrentamento da grave crise
ambiental, global e planetária, com a construção de
sociedades sustentáveis”.
Buscando fortalecer cada vez mais o intercâmbio de informações e a
participação dos jovens em processos de Agenda 21 em todo o território
brasileiro, o Programa Agenda 21/MMA, a Coordenação Geral de Educação
Ambiental/MEC e a Secretaria Nacional de Juventude lançam esta chamada
para a 3ª Edição da Revista Agenda 21 e Juventude, cuja temática será Agenda
21 na Escola / Com-Vidas.
Objetivos da 3ª Edição da revista “Agenda 21 e Juventude”
- Permitir a avaliação de processos de Agenda 21 na Escola / Com-Vidas
- Estimular a participação da juventude no que diz respeito à construção e
desenvolvimento de Agendas 21 na Escola e Com-Vidas.
- Promover a interlocução e o fortalecimento dos Coletivos Jovens,
Movimentos Sociais de Juventude e Processos de Agendas 21.
- Agregar contribuições para a elaboração da Agenda 21 da Juventude e para a
qualificação das políticas públicas de juventude e meio ambiente já existentes.
Quem pode se candidatar
Jovens de todo o Brasil, de 15 a 29 anos, que atuam na área socioambiental (em
COM-VIDAS, Coletivos Jovens, Agendas 21 na Escola, REJUMA, Agendas 21
Locais), estão convidados a escrever textos de até 03 páginas sobre os temas:
- Experiências de Agenda 21 na Escola / Com-Vidas: conquistas, desafios
e propostas
- Interfaces entre processos de Agendas 21 Locais e Agendas 21 na
Escola / Com-Vidas
- Agenda 21 e Política Nacional de Juventude

Os textos poderão ter os seguintes formatos: relato de
experiência ou artigos conceituais. No sentido de orientar
a elaboração e encaminhamento dos textos para a
publicação, foram estabelecidos alguns critérios
conforme as normas abaixo:
Normas para o envio de textos
Número máximo de páginas: 03
Papel : A4, com todas as margens com 2cm
Espaçamento: 1,5
Letra: “Times New Roman 12”
Numeração nas páginas e referências bibliográficas
Autorização para uso de imagem e veiculação preenchida
Além dos textos, podem ser adicionadas, e também serão avaliadas poesias,
entrevistas, ilustrações, vídeos e apresentações de powerpoint (que poderão
ser contemplados nesta Edição e/ou disponibilizados no sítio).
Serão aceitos tanto textos individuais quanto textos de autoria
coletiva. O(s) autor(es) deve(m) enviar um resumo de sua atuação na área
socioambiental (até uma página). Somente serão aceitos textos com fotos
do(s) autor(es), acompanhadas da autorização de veiculação assinada (modelo
abaixo, enviar por e-mail).
Os textos e outros produtos deverão ser enviados até
14 de junho de 2009
para o endereço eletrônico: agenda21ejuventude@mma.gov.br
ou para o endereço:
Ministério do Meio Ambiente
Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental - SAIC
Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental - DCRS
Coordenação do Programa Agenda 21Esplanada dos Ministérios,
Bloco "B", Sala 916, CEP: 70.068-900
Para maiores esclarecimentos disponibilizamos os telefones:
(61) 3317-1462 – Adriane Goldoni
(61) 3317-1982 – Igor Fonseca

MODELO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E
VEICULAÇÃO DE TEXTO
NOME DO AUTOR, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da
Cédula de Identidade RG nº XXX, inscrito no CPF sob nº XXX, residente no
endereço XXX, nº XXX, CEP XXX, cidade XXX– UF, AUTORIZO o uso de
minha imagem, bem como o texto elaborado por mim para serem utilizados
na 3ª edição da revista “Agenda 21 e Juventude” desta Coordenação do
Programa Agenda 21 do Ministério do Meio Ambiente com sede na
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, Brasília – DF, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 37.115.375/002-98.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da
imagem e veiculação do texto elaborado acima mencionados em todo
território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades seja mídia
escrita ou eletrônica. Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro
que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título
de direitos conexos à minha imagem ou ao texto, e assino a presente
autorização.
Cidade, dia, mês, ano.

(Assinatura)
______________________________
Nome do autor

As Conferências são os espaços de decisão coletiva onde manifestamos nossas
vontades e construimos um futuro melhor. O Ministério do Meio Ambiente, através da
Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental - SAIC, é parceiro do
Ministério da Educação – MEC na III CNIJMA, e trabalha para que a participação da
sociedade seja cada vez mais ativa em direção ao Desenvolvimento Sustentável.
Conheça as ações e programas da SAIC / MMA:
DCRS – Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental
Agenda 21: é um instrumento de planejamento de políticas públicas que envolve tanto
a sociedade civil quanto o governo em um processo amplo e participativo de construção
de um novo modelo de desenvolvimento.
Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P: busca a sensibilização dos
gestores públicos para as questões socioambientais, estimulando-os a adotar ações que
promovam o uso racional dos recursos naturais e dos bens públicos.
Conferência Nacional de Meio Ambiente: é um dos principais espaços de participação
da sociedade para a formulação de propostas nacionais para a política ambiental
brasileira.
DEA – Departamento de Educação Ambiental
Educomunicação Socioambiental: une a Educação com a Comunicação, defendendo o
direito do cidadão de produzir informação e comunicação, passando de espectador a
protagonista.
Educação Ambiental em Unidades de Conservação: o Ministério do Meio Ambiente
iniciou a elaboração participativa da Estratégia Nacional de Comunicação e Educação
Ambiental no âmbito do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (ENCEA).
Sala Verde: incentiva a implantação de centros de informação e formação ambiental
enquanto espaços para a reflexão, a democratização de informações e a construção de
ações.
Coletivos Educadores: promovem processos formativos em Educação Ambiental, de
caráter permanente, participativo e continuado, considerando o contexto
socioambiental de cada localidade.
SIBEA – Sistema Brasileiro de Informações em Educação Ambiental: é um espaço
público na Internet onde podem ser acessadas informações sobre educadores
ambientais, instituições de Educação Ambiental do Brasil, materiais pedagógicos e
Redes de EA existentes em todo país.
Com estas ações a SAIC/MMA pretende estabelecer contato permanente e parceria
com a sociedade para o enfrentamento dos problemas socioambientais. Para maiores
informações, acesse o site: http://www.mma.gov.br/saic

