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O que temos a comemorar na "Semana 
Mundial da Alimentação"? 

De acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura, a fome volta a crescer no mundo. No Brasil, as 
decisões do governo em limitar o aumento dos gastos públicos de programas 
sociais por 20 anos, o desmonte das leis trabalhista, a proposta da “anti-
reforma” da Previdência, o cerceamento do direito à terra e ao território para os 
povos indígenas, quilombolas, agroextrativistas e agricultores e agricultoras 
familiares, poderão levar o país de volta ao Mapa da Fome. Pensando nisso, a 
FASE fez uma reflexão sobre o dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, 
e uma crítica ao uso da Farinata – ou “ração humana" – que o governo de SP 
quer distribuir para os mais pobres e nas escolas públicas 

> SAIBA MAIS 
 

  

https://fase.org.br/pt/informe-se/artigos/o-que-temos-a-comemorar-nesta-semana-mundial-da-alimentacao/
http://fase.org.br/pt/informe-se/artigos/o-que-temos-a-comemorar-nesta-semana-mundial-da-alimentacao/


 

ES: Semana Sem 
Petróleo alerta sobre 
"petrodependência" 

Ativistas chamaram atenção para a 
importância em reduzir o uso dos 
derivados do petróleo no cotidiano 

> SAIBA MAIS 
 

  
 

Seminário na Bahia 
debate estratégias de 
comercialização 

O encontro foi realizado nos 
municípios de Mutuípe e Presidente 
Tancredo Neves 

> SAIBA MAIS 
 

  

 

A extinção da RENCA: 
envolvimento pela 
Amazônia 

Em artigo, Sara Pereira, da FASE, 
chama atenção para as necessidades 
da Amazônia 

> SAIBA MAIS 
 

  
 

CAR é usado na 
legalização da 
grilagem de terras 

Tarcísio Feitosa explica os pontos 
positivos e negativos do Cadastro 
Ambiental Rural 

> SAIBA MAIS 
 

  

https://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/semana-sem-petroleo-alerta-sobre-petrodependencia/
https://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/seminario-na-bahia-debate-estrategias-de-comercializacao/
https://fase.org.br/pt/informe-se/artigos/a-extincao-da-renca-envolvimento-pela-amazonia/
https://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/car-e-usado-na-legalizacao-da-grilagem/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/semana-sem-petroleo-alerta-sobre-petrodependencia/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/seminario-na-bahia-debate-estrategias-de-comercializacao/
http://fase.org.br/pt/informe-se/artigos/a-extincao-da-renca-envolvimento-pela-amazonia/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/car-e-usado-na-legalizacao-da-grilagem/


 

"HUB das Pretas" 
debate saúde, 
racismo e gênero 

Evento aconteceu no Rio de Janeiro 
e faz parte das atividades de 
intercâmbios dos HUBs 

> SAIBA MAIS 
 

  
 

Comunicadores de 
OSCs se articulam em 
defesa dos direitos 

Encontro promovido pela Abong e 
associadas deu início a estruturação 
de uma rede de comunicadores 

> SAIBA MAIS 
 

 

  

 

https://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/hub-das-pretas-debate-saude-racismo-e-genero/
https://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/comunicadores-e-comunicadoras-de-organizacoes-da-sociedade-civil-se-articulam-pela-defesa-de-direitos/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/hub-das-pretas-debate-saude-racismo-e-genero/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/comunicadores-e-comunicadoras-de-organizacoes-da-sociedade-civil-se-articulam-pela-defesa-de-direitos/
http://www.fase.org.br/

