KEO
ESCOLHIDO COMO « PROJETO DO SECULO XXI » PELA
UNESCO
KEO: liberdade de expressão para todos
Até o final de dezembro 2013, cada pessoa na Terra está convidada a escrever e enviar uma mensagem destinada
aos seus distantes descendentes. A mensagem pode ser escrita em qualquer língua e com um máximo de 4
páginas para testemunhar sobre nossas vidas, nossos sonhos, nossos anseios, nossas esperanças, exprimir nossas
interrogações ou nossas crenças, transmitir uma palavra ou um simples pensamento.

KEO, um presente dos Homens de hoje para os Homens de amanhã
Todas as mensagens recebidas, sem nenhuma forma de censura, embarcarão à bordo do satélite KEO para
regressar intacto à Terra dentro de muito tempo… O mesmo tempo que nos distancia hoje da aparição das
primeiras pinturas rupestres nas cavernas australianas, a cerca de 50.000 anos atrás.
Além de nossas mensagens, KEO também levará consigo presentes arqueológicos com símbolos e informações
sobre o estado atual dos conhecimentos do Homem do Século XXI, e sua diversidade cultural.

KEO, esperança para cada um de nós
Uma vez que KEO tenha sido lançado no espaço, todos nós - homens, mulheres e crianças do século XXIpoderemos também compartilhar nossas mensagens, as quais serão garantidas o anonimato : « O que você falou
menino da favela ?… você chefe do povo africano, você moça apaixonada, você mãe de família, você velho
sábio japonês, e você poeta, e todos os outros ? Você que está desempregado, você Prêmio Nobel, você que é
deficiente, você que está preso, … »
Ao compartilhar nossas experiências, (uma vez que KEO será lançado, todas as mensagens então
anônimas, serão acessíveis por Internet), conhecendo melhor as aspirações de cada um dentre nós,
poderemos então contribuir para uma compreensão mútua melhor para vivermos juntos com mais
harmonia e realizar um mundo mais humano.

KEO, um projeto humanista gratuito que se encontra fora de toda influência política, comercial
ou confessional.
Já fazem alguns anos que o projeto KEO beneficia da participação gratuita de várias instituições (como a
UNESCO, o Ministério Francês das Relações Exteriores...), de empresas (como EADS, Arianespace, a Agência
Espacial Européia...), de redes (tais como a Aliança Francesa...) e de todos aqueles que querem acreditar no
futuro*.
Semelhante às grandes realizações que marcaram a história da Humanidade, KEO se situa na linha das
Pirâmides e da Grande Muralha da China, como una obra coletiva e universal, portadora da memória que os
homens do século XXI destinam a seus distantes descendentes. Asim, ao serem testemunhos de nossa época,
poderão se interrogar sobre si mesmos e sobre o destino da espécie humana, e re-inventar o mundo de hoje.
Cada um de nós está convidado a participar gratuitamente deste grande projeto.

*KEO é uma associação sem fins lucrativos baseada na Lei Francesa de 1901. O Programa KEO é possível graças às contribuições
espontâneas dos seguintes colaboradores:
Sócios técnicos: Aérospatiale-Matra, Agência Espacial Européia, Arianespace, C.E.A, C.N.E.S, E.A.D.S, Ecole des Mines de Paris,
Intespace, Plasmon, Starcem, Sup’Aero.
Sócios institucionais: Aliança Francesa, Comitê Olímpico Internacional, Ministério Francês das Relações Exteriores, Museu da Civilização
do Québec, UNESCO, Universidade Internacional do Espaço.
Sócios para a comunicação: Académie de la Réunion, Babel@stal, Cité de l’Espace de Toulouse, GTIE, Mikros Image, Orange (Command y
Hutch), Radio France Internationale, Science Réunion, Sipa Press, Touristra, Videonet.
Sócios que apoiam a equipe projeto: EFEC, Air France, Cabinet Laurent Cornon, Cabinet M.C.Guilbert, Carré Noir, JM Bruneau, Gom
Propreté, Groupe Bâton Rouge, Kaos, Marsh, SNA, Sokatel, VédiorBis/Expectra, Ville de Paris, Ville des Ulis.
Sócios informáticos : Cabinet Guy Mullier, Cable & Wireless, Lingway,FREE,Online.net.

Para maiores informações, visite nosso sítio web www.keo.org

Deixe um testemunho para as gera€•es do futuro

Para enviar sua mensagem ‚ KEO
€ Por Internet : www.keo.org
€ Por Correio ‚ : KEO - BP 100 - 75262 Paris Cedex 06 - Fran€a
Vocƒ disp•e de 1 linha at„ 4 p…ginas A4 (6000 caracteres).
Para que nossos descendentes possam identific…-lo melhor, n†o se esque€a de indicar :
. Sobrenome (opcional) : ……………………………………………
. Nome (opcional) : …………………………………………
. Sexo : ‡ Feminino / ‡ Masculino
. Date de Nascimento (dia/mƒs/ano) : ‡‡ / ‡‡ / ‡‡‡‡
. Nacionalidade : ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ..
. Pa‰s de residƒncia : ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ...
. Pa‰s de envio da mensagem : ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ..
. L‰ngua em que escreveu a mensagem : ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ..
. L‰ngua materna : ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ.
. Endereço (opcional, apenas se queira ser recontactado por KEO)
. Profissão (opcional) : ………………………………………
. Passatempos preferidos (opcional) : …………………………………………

Opera€†o gratuita e aberta a todos, KEO garante a liberdade de express†o.
Todas as mensagens recebidas, ser†o armazenadas ‚ bordo do sat„lite sem
qualquer forma de censura.
A data de fim de coleta das mensagens ser… anunciada pela imprensa e no s‰tio
Internet de KEO 6 meses antes da data limite.

As mensagens recebidas por KEO, uma vez anŠnimas, ser†o publicadas e/ou
acess‰veis a todos depois do lan€amento do KEO, em 2013/14.

