
PRÊMIO À difusão  
dos princípios  

do “decrescimento”
10ª Edição

Concurso 
sobre 

“ IGUALDADE 
DE GÊNERO”

12ª Edição

A igualdade de gênero é um princípio 
que estipula que homens e mulheres são 
iguais perante a lei, ou seja, que todos 
e todas temos os mesmos direitos e 
deveres perante o Estado e a sociedade.

Mas, quão real é isto na atualidade? 
A pertença deste tema nos obriga a 
incentivar o diálogo e a reflexão, para 
tratar de romper paradigmas, que por 
séculos abonaram as diferenças de 
gênero, e que foram avalizadas pela 
sociedade e até pela religião.

Convidamos a refletir sobre este 
tema: “Equidade de gênero e religião, 
propostas para reparar séculos de 
desigualdade”. Envie sua reflexão (de até 
7.000 toques), seja pessoal ou coletiva 
(isto é, com sua comunidade, seus 
alunos/as, seus vizinhos, seu grupo de 
amigos/as…), antes de 31 de março de 
2018, a: inforedes@redesperanza.org

O prêmio está acompanhado de 
500 dólares e um diploma credencial 
de participação. REDES, Rede de 
Esperança e Solidariedade, Diocese de 
Caguas, Porto Rico

A “Comissão Livro-Agenda Latino-
americana”, de Girona, Catalunha,

A N U N C I A este Prêmio, com as 
seguintes bases:

Temática: O “decrescimento”, como 
alternativa ao crescimento ilimitado, como 
um passo necessário para alcançar uma 
liberdade viável para os seres humanos 
(todos, todas) e também para a comunidade 
toda de vida deste planeta.

Conteúdo e formato: Será premiada 
a pessoa, comunidade ou entidade que, 
mediante trabalhos escritos, organização 
de cursos ou conferências, trabalhos 
de investigação, realização de material 
audiovisual, criação de material pedagógico 
para adultos ou escolares, execução de ações 
diretas, etc., realize uma melhor difusão dos 
princípios do “decrescimento”.

Procedimento: os membros da 
Comissão buscarão ativamente propostas 
que cumpram os requisitos de conteúdo 
e formato explicados em página anterior. 
Das propostas recolhidas, um jurado fará a 
seleção da ganhadora e, se for oportuno, das 
merecedoras de prêmio de consolação.

Prêmio: 5OO euros. O jurado poderá 
declará-lo nulo, porém poderá também 
conceder um ou mais prêmios consolação de 
100 euros. A decisão do jurado se tornará 
pública em 1º de novembro de 2018 em: 
llatinoamericana.org
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Concurso “Gênero e compromisso político”, 23ª edição

Concurso de “Conto Curto Latino-americano”, 24ª edição

Concurso de “Páginas Neobíblicas”, 23ª edição
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Prêmio Antonio Montesino
ao gesto profético em defesa da dignidade humana, 24ª edição

O Livro-agenda Latino-americana convoca a 23ª 
edição do Concurso de “Páginas neobíblicas”:

1. O jurado dará preferência às páginas que encarem 
o “novo paradigma arqueológico-bíblico” (eatwot.net/
VOICES, número de dezembro de 2015, ou cf. no google), 
ou qualquer outro dos chamados “Novos Paradigmas”: 
trata-se de reescrever uma página bíblica a partir de um 
“novo paradigma” atual. O concurso pretende fazer os/as 
biblistas avançarem em uma leitura não fundamentalista 
da Bíblia e uma visão teológica de vanguarda.

2. Não deverão exceder 9.000 toques (com espaços). 
Em castelhano, português ou catalão. Supondo-se 
uma qualidade básica na forma. O que se premia é o 
conteúdo, precisão e a criatividade na “releitura” da 
página bíblica escolhida.

3. Os trabalhos deverão chegar antes de 31 de 
março de 2018 a: agenda@latinoamericana.org

4. Prêmio: 500 euros e sua publicação no Livro-agenda 
2019 e nos Serviços Koinonía. Será tornado público em 
01º de novembro de 2018 em http://latinoamericana.org

O Centro de Comunicação e Educação Popular Cantera 
(canteranicaragua.org) convoca o 23º concurso “Perspectiva 
de gênero no desenvolvimento social”:

1. Temática para esta edição: “A dimensão espiritual que 
fortalece o empoderamento e a liderança de mulheres e 
homens para promoverem uma sociedade igualitária e justa”.

2. Em estilo de ensaio.
3. Extensão e idioma: máximo de mil palavras, ou 

6.000 toques (caracteres com espaços)

4. Em castelhano, português ou em outros idiomas, 
ajuntando uma tradução ao castelhano.

5. Os trabalhos deverão chegar antes de 15 de 
março do ano 2018 a: Cantera, Apdo. A-52, Managua, 
Nicarágua, cantera@ibw.com.ni, tel.: (505)-2277.5329

6. O texto vencedor será premiado com 500 dólares. 
O jurado poderá declarar nulo o prêmio, mas poderá 
também conceder vários prêmios consolação de 
100 dólares.

O Livro-Agenda Latino-americana convoca esta 24ª 
edição do Concurso, com as seguintes bases:

1. Pode concursar toda pessoa ou grupo apaixonado 
pelas Causas da Pátria Grande.

2. Extensão e idioma: máximo de 18.000 toques, em 
castelhano ou português.

3. Objetivo e temática: os contos devem iluminar 
a atual conjuntura espiritual da América Latina: suas 
utopias, dificuldades, motivos para a esperança, 

alternativas, a interpretação desta hora histórica...
4. Os textos deverão chegar antes de 31 de março de 

2018 a: agenda@latinoamericana.org
5. O conto vencedor será premiado com 400 euros, e 

será publicado no Livro-agenda Latino-americana 2019 
(em cerca de 20 países). Será tornado público em 01º de 
novembro de 2018 em http://latinoamericana.org

6. O jurado poderá declarar nulo o prêmio, mas também 
poderá conceder prêmios consolação de 100 euros.

O Livro-agenda Latino-americana Mundial convoca 
esta 24ª edição do “Prêmio Antonio Montesino ao gesto 
profético em defesa da dignidade humana na América 
Latina”, com as seguintes bases:

1. Quer reportar à comunidade, grupo humano, ou 
pessoa, cuja defesa dos Direitos Humanos atualize 
melhor o gesto profético de Antonio de Montesino na 
Espanhola, quando enfrentou a violência da conquista 
com seu grito “Estes, não são seres humanos? Em 
castelhano, português, ou em outros idiomas ajuntando 

uma tradução ao castelhano.
2. Qualquer grupo, pessoa ou comunidade pode 

apresentar candidatos a este prêmio, expondo os motivos 
e acompanhando-os com assinaturas se julgar oportuno, 
antes de 31 de março de 2018, ao próprio Livro-agenda 
Latino-americana: agenda@latinoamericana.org

3. O jurado admitirá a concurso tantas ações pontuais, 
quanto trabalhos duradouros ou atitudes proféticas 
mantidas ao longo de muito tempo. 

4. Prêmio: 500 euros. Poderá ser declarado nulo.

Convocações
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PrÊmio 
“Col·lectiu Ronda de aDvogados”

16ª Edição 

Feminismo e antipatriarcado
Experiências de luta e desenvolvimento das mulheres

O Col·lectiu Ronda de Barcelona, assessoria jurídica, de serviço, econômica e social a serviço das pes-
soas e comunidades marginalizadas pelo sistema reinante, fiel à sua tradição de pensamento e de compro-
misso, convoca a 16ª edição do Prêmio Col·lectiu Ronda para o ano 2018, ano para o qual foi escolhido 
como tema “FEMINISMO ANTIPATRIARCADO”.

Quando dirigimos nosso olhar ao mundo das mulheres e voltemos os olhos para a história, não podemos ne-
gar que houve avanços. Em 5 de outubro de 1832, há 181 anos, em Londres, apareceu um anúncio em um jornal 
que dizia: “VENDA por leilão na praça pública. Faz-se saber que na data marcada, a Fazenda do Vale James 
Thomson, venderá na praça pública a sua mulher, Maria, às doze em ponto do meio-dia. A mercadoria é ofereci-
da sem garantia”. A mulher foi objeto de licitação e venda, fechando o leilão “por 20 xelins e um cachorro”.

Já não se discute tampouco nos círculos de filosofia se a mulher tem alma ou não. Também teve acesso 
a trabalhos que antes eram impensáveis, porém ainda fica muito por fazer.

Com a grande crise econômica, o sistema liberal, uma vez mais, se aproveitou da situação de muitas mulheres 
para explorá-las mais, por não falar da escravatura nem do tráfico que é um crime que move milhões. A frase “a 
imaginação ao poder” continua vigente; por isso seria muito interessante conhecer experiências de luta feminista, 
de libertação, progresso coletivo e ações para a eliminação da violência por parte de grupos de mulheres. Ainda 
existem países nos quais as mulheres têm um estado mais próprio de um objeto de direito do que de um sujeito.

Valorizaremos qualquer experiência comunitária sobre experiências relacionadas com mulheres, feminismo e 
contra as leis e costumes do patriarcado. Por tudo isso, o Col·lectiu Ronda

CONVOCA: as entidades, grupos, coletivos ou análogos que levem em frente uma atividade feminista
transformadora.
BASES: apresentação de um relatório claro e concreto sobre as experiências, com um mínimo de dois 

anos, que contem com todas ou alguma das seguintes características:
- que contribuam para eliminar toda classe de violência de gênero;
- que tenham ou facilitem ferramentas para que as mulheres possam viver em liberdade e conseguir 

que se corresponsabilizem, por Lei, aos homens que hajam gerado filhos;
- que contribuam para conseguir a autonomia econômica e psicológica das mulheres;
- que superem as lutas individuais ou de pequenos grupos e formem coordenadoras que consigam a for-

ça suficiente para mudar as leis que afetem às mulheres em níveis nacionais, continentais e internacionais;
- que expliquem alguma experiência na qual levaram em conta todas as mulheres daqueles países que 

ainda vivem em sistema de escravidão e pobreza extrema, submetidas à ablação, aos casamentos forçados, 
à poligamia involuntária, ao analfabetismo e à qualquer lei ou prática que não lhes permitem desenvolver 
plenamente todas suas qualidades e sua liberdade. O relatório deverá se referir ao contexto, a composição 
e a motivação da entidade participante, assim como as atividades realizadas e a avaliação dos resultados 
obtidos em relação aos objetivos, os aspectos sociais, econômicos e as contribuições pessoais. Deverá ser 
incorporada a apresentação da entidade e uma memória explicativa de suas atividades (máximo 20 páginas).

Idiomas: castelhano, português ou catalão.
Envio e prazos: deverá ser apresentado antes de 31 de março de 2018 aos seguintes endereços ele-

trônicos: agenda@latinomericana.org e jpujol@cronda.coop.
Prêmio: 2.000 (dois mil) euros. Poderá ser declarada nula. Também poder-se-á conceder algum prêmio 

consolação.
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