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Jogos da Exclusão: mais de 100 organizações e 
movimentos protestam no RJ 

No momento em que os olhos do mundo se voltam para a "cidade olímpica", a 
articulação Rio 2016 - Os Jogos da Exclusão fará, de 1º a 5 de agosto, sua 
jornada de lutas. Serão dias intensos de atividades que culminarão em um ato 
na abertura dos Jogos. Ao contrário do que diz a propaganda oficial, o legado 
das olimpíadas inclui problemas no transporte, na saúde, na educação, na 
moradia, promove injustiça ambiental e viola direitos. O evento também vai 
tratar de temas como a violência policial, em especial nas favelas e periferias. A 
FASE fará parte da mobilização, que critica o modelo de "cidade global", 
privatizado e excludente, promovido no contexto do megaevento. 
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http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/mais-de-60-movimentos-e-organizacoes-juntas-no-rj-para-protestar-nas-olimpiadas/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/mais-de-60-movimentos-e-organizacoes-juntas-no-rj-para-protestar-nas-olimpiadas/


 

Militarização bate 
recordes na "cidade 
olímpica" 

Matéria faz parte do especial "Cidade 
Olímpica: um Rio de Caos", produzido 
pela FASE 
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Vídeo: mulheres 
resistem à violência e 
ao racismo de Estado 

Produção lançada do Dia 
Internacional da Mulher Negra Latino-
americana e Caribenha 
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Movimentos sociais 
dialogam com 
academia sobre saúde 
e alimentação 

Mestrado com ativistas sociais 
mostrou valor do saber dos povos  
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Feira agroecológica 
em Santarém mostra 
força das mulheres da 
Amazônia 

Atividade no PA promove laços entre 
agricultoras familiares e 
consumidores 
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http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/violencia-bate-recordes-na-cidade-olimpica/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/video-valoriza-mulheres-que-resistem-aos-impactos-do-racismo-em-seus-e-corpos-e-territorios/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/movimentos-sociais-dialogam-com-academia-sobre-saude-publica-e-meio-ambiente/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/feira-agroecologica-mostra-forca-das-mulheres-e-dos-alimentos-da-amazonia/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/violencia-bate-recordes-na-cidade-olimpica/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/video-valoriza-mulheres-que-resistem-aos-impactos-do-racismo-em-seus-e-corpos-e-territorios/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/movimentos-sociais-dialogam-com-academia-sobre-saude-publica-e-meio-ambiente/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/feira-agroecologica-mostra-forca-das-mulheres-e-dos-alimentos-da-amazonia/


 

Atentado a 
quilombola no ES 
expõe tensão em 
áreas exploradas pela 
Fibria 

Crime ocorreu onde se desenvolve a 
agroecologia contra a expansão do 
deserto verde 
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Fórum em 
Pernambuco denuncia 
ação de milícias no 
Complexo de Suape 

Empreendimento industrial e portuário 
comete diversas violações de direitos 
ao sul do Recife 
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http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/atentado-a-lider-quilombola-expoe-tensao-em-territorios-tradicionais-explorados-pela-fibria/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/forum-denuncia-acao-de-milicias-na-regiao-do-complexo-de-suape/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/atentado-a-lider-quilombola-expoe-tensao-em-territorios-tradicionais-explorados-pela-fibria/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/forum-denuncia-acao-de-milicias-na-regiao-do-complexo-de-suape/
http://www.fase.org.br/

