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Lançada campanha “Nem um Poço a Mais!” 

contra a expansão petroleira 

O encontro de lançamento da campanha “Nem um Poço a Mais!”, realizado em 
Vila Velha, entre os dias 26 e 28 de junho, contou com cerca de 70 pessoas. O 
evento, chamado pelo programa da FASE no Espírito Santo e por outras 
entidades, reuniu quilombolas e pescadores artesanais capixabas, da Bahia, 
do Ceará e do Rio de Janeiro. Junto a eles, integrantes de redes, organizações 
e movimentos sociais. A campanha pretende articular e promover ações contra 

a expansão da ‘sociedade do petróleo’ 

> SAIBA MAIS 
 

  

http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/petroleo-lancada-campanha-nenhum-poco-a-mais/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/petroleo-lancada-campanha-nenhum-poco-a-mais/


 

A luta por “Áreas 
Livres de Mineração” 

em debate 

Oficina organizada pela FASE e 
centros de pesquisa debateu formas 

de dizer não ao extrativismo mineral  

> SAIBA MAIS 
 

  
 

“Nossas cidades são 
máquinas de produzir 

sem-tetos” 

Disse Guilherme Boulos, do MTST, 
em aula pública realizada pela FASE 

e outras organizações em PE 

> SAIBA MAIS 
 

  

 

Artigo: “A Amazônia 
e a comida de 

verdade” 

Maria Emília Pacheco, da FASE e 
presidenta do Consea, escreveu 
sobre etapa preparatória para a 5ª 

Conferência Nacional de SAN  

> SAIBA MAIS 
 

   

Novo Jornal Aldeia 
debate o Direito à 

Alimentação 

Publicação do programa da FASE na 
Amazônia e do Fórum da Amazônia 
Oriental (Faor) critica visão 

mercadológica sobre a alimentação 

> SAIBA MAIS 
 

http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/organizacoes-movimentos-e-pesquisadores-debatem-areas-livres-de-mineracao/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/nossas-cidades-sao-verdadeiras-maquinas-de-produzir-sem-tetos/
http://fase.org.br/pt/informe-se/artigos/a-amazonia-e-a-comida-de-verdade/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/nova-edicao-do-jornal-aldeia-debate-direito-a-alimentacao/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/organizacoes-movimentos-e-pesquisadores-debatem-areas-livres-de-mineracao/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/nossas-cidades-sao-verdadeiras-maquinas-de-produzir-sem-tetos/
http://fase.org.br/pt/informe-se/artigos/a-amazonia-e-a-comida-de-verdade/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/nova-edicao-do-jornal-aldeia-debate-direito-a-alimentacao/


  

 

Vídeo: quilombolas 
de Abacatal lutam por 

justiça ambiental 

Jovens de curso da FASE na 
Amazônia filmam a luta pelo fim do 
despejo de esgoto em estrada e 

águas de comunidade no Pará 

> SAIBA MAIS 
 

   

RBJA lançou carta no 
Dia Mundial do Meio 

Ambiente 

A Rede Brasileira de Justiça 
Ambiental (RBJA) publicou carta 
contra o modelo desenvolvimentista 

de exploração da natureza 

> SAIBA MAIS 
 

 

 

  

  

 

 

http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/video-retrata-injusticas-ambientais-na-comunidade-quilombola-de-abacatal/
http://fase.org.br/pt/acervo/documentos/carta-publica-rbja-dia-do-meio-ambiente/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/video-retrata-injusticas-ambientais-na-comunidade-quilombola-de-abacatal/
http://fase.org.br/pt/acervo/documentos/carta-publica-rbja-dia-do-meio-ambiente/
http://www.fase.org.br/

