Comunicado à Imprensa
Madrid, 10 de fevereiro de 2017

Comunicado de Imprensa
Madrid, 10 de fevereiro de 2017

A aliança entre a Veolia e a Organização dos Estados Iberoamericanos se renova para realizar a 5ª edição da campanha
educativa "Ao redor da Ibero-América".
Ao Redor da Ibero-América, a campanha de conscientização ambiental que desde seu lançamento
convocou mais de 130 mil crianças, de sete países da América Latina, nesta nova edição tratará de
reciclagem criativa.
São quatro edições em que "Ao Redor da Ibero-América" consegue alcançar crianças em escolas públicas do
Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Argentina e Peru, para conscientizá-los sobre vários temas
ambientais, como o cuidado com a água, a proteção da biodiversidade, a economia circular, entre outros.
Com o tema desta 5ª Edição, reciclagem criativa, queremos que as crianças tenham uma visão diferente e
positiva, aprendam a dar um novo uso e funcionalidade ao que antes já não servia. Dessa maneira, os pequenos
explorarão e desafiarão suas próprias criatividades, tornando-se multiplicadores da transformação.

Para Aude Joël, Diretora de Comunicação e Desonvolvimento Sustentável Veolia América Latina, "A formação
das futuras gerações para a preservação do meio-ambiente é parte fundamental da responsabilidade de nossa
empresa. O meio-ambiente não é somente um problema dos governos, mas também de cada um de nós,
porque, se buscamos dar continuidade a ele, incentivando a crianças a terem consciência sobre esse tema,
essas pequenas iniciativas se converterão em grandes ações."
"Desde a aprovação do projeto "Metas 2021", em 2012, a OEI se propôs a promover experiências inovadoras
e a encontrar estratégias que sejam atraentes para os alunos e que permitam, por meio de ação, que eles
aprendam o exercício dos valores. A campanha "Ao Redor da Ibero-América" reúne essas características.
Nesta quinta edição, dedicada à Reciclagem Criativa, Veolia e OEI trabalharão juntas mais uma vez para
continuar a criar a consciência nos pequeninos", afirma Paulo Speller, Secretário Geral da OEI.
Chile, sede da viagem pedagógica internacional de Ao Redor da Ibero-América 2016
Sob o patrocínio do Ministério do Meio Ambiente do Chile, essa última edição da campanha foi dedicada às
energias renováveis. A partir de um material pedagógico, crianças de 9 e 10 anos de idade pesquisaram,
refletiram e colocaram em prática os conhecimentos adquiridos sobre a importância e o uso correto das
energias renováveis. O primeiro prêmio foi uma viagem à São Pedro do Atacama.
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Durante uma semana, as crianças ganhadoras aproveitaram diversas atividades que começaram em Santiago,
com uma visita ao Parque Metropolitano, um passeio pelo Zoológico, e a cerimônia de premiação que
aconteceu em pleno Cerro San Cristóbal, para terminar com a viagem a São Pedro do Atacama.
Para ver o vídeo com os melhores momentos da campanha “Ao Redor da Ibero-América 2016”, clique em:
https://youtu.be/g9OoKTmRYyg
www.facebook.com/AlrededordeIberoamerica/
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Sobre a Veolia
O grupo Veolia é referência mundial na gestão otimizada de recursos. Presente nos cinco continentes com mais de 174.000 empregados,
o grupo cria e fornece soluções de gestão de água, resíduos e energia, que favorecem o desenvolvimento sustentável das cidades e das
indústrias. Com suas três atividades complementares, a Veolia contribui para o desenvolvimento do acesso aos recursos, e à preservação
e à renovação dos recursos disponíveis.
Em 2015, o grupo Veolia abasteceu de água potável a 100 milhões de pessoas e prestou serviço de saneamento a 63 milhões de pessoas,
produziu 63 milhões de MWh e valorizou 42,9 milhões de toneladas de resíduos. A Veolia Environment (Paris Euronext: VIE) conseguiu,
em 2015, um faturamento consolidado de 25 milhões de euros.
Sobre a OEI
A Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) é um organismo internacional de caráter
governamental para a cooperação entre os países ibero-americanos no campo da educação, a ciência, a tecnologia e a cultura no contexto
do desenvolvimento integral, a democracia e a integração regional. Os Estados Membros de pleno direito e observadores são todos os
países ibero-americanos que conformam a comunidade de nações integrada por Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba,
Chile, República Dominicana, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras, México, Nicarágua, Panamá,
Paraguai, Peru, Portugal, Uruguai e Venezuela. Promove as Metas Educativas 2021, cujo objetivo é melhorar a qualidade e a equidade na
educação para fazer frente à pobreza e a desigualdade.

Contatos
Relações Imprensa Veolia América Latina
Aude Joël
Tel. : + 34 913 876 130
aude.joel@veolia.com

Relações Imprensa OEI Secretario General
Carmen Torres Narváez
Tel: +34 91 594 43 82 Ext.167
Ctorres@oei.es

2

