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Festival Mulheres do Mundo chega ao Brasil 

Entre os dias 16 e 18 de novembro, mais de 150 atividades gratuitas tomarão 
conta do Museu do Amanhã, Museu de Arte do Rio (MAR) e da Praça Mauá. O 
Festival Mulheres do Mundo já passou por mais de 20 países e, pela primeira 
vez, chega ao Brasil. A FASE participará com atividades sobre agroecologia e 
cartografia social. “Ao longo dos seus 57 anos, a FASE tem trabalhado a pauta 
das mulheres nos seus diferentes locais de atuação: no campo, nas cidades, 
na floresta, no trabalho com a agricultura, na luta pelos seus modos de vida, na 
garantia por uma vida digna, na luta contra a violência institucional”, explica 
Rachel Barros, educadora da FASE no Rio de Janeiro. Segundo ela, participar 
e apoiar um festival que congrega as experiências de vida, de luta, de modos 
de existir de mulheres, é uma “oportunidade de partilha, de crescimento do 
trabalho e de visibilidade das nossas experiências de diálogo com as mulheres 
nos seus territórios”. 

> SAIBA MAIS 
 

  

https://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/festival-wow-chega-pela-primeira-vez-ao-brasil/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/festival-wow-chega-pela-primeira-vez-ao-brasil/


 

Contraponto aos 
danos das 
megaempresas 

Em entrevista, Leticia Tura, diretora 
da FASE, fala sobre a energia, clima 
e o Grupo Carta de Belém 

> SAIBA MAIS 
 

  
 

PE: FASE lança "Guia 
Juventudes nas 
Cidades - Recife" 

A publicação é um instrumento de 
conhecimento e defesa do direito à 
cidade 

> SAIBA MAIS 
 

  

 

Alcoa é proibida de 
entrar no Lago 
Grande, em Santarém 

Decisão atende pedido do MPF e 
determina que a empresa realize 
consulta prévia  

>SAIBA  MAIS 
 

  
 

PA: Comunidade 
Pirocaba lança 
Protocolo de Consulta 

O documento é resultado de um 
processo educativo e da 
compreensão dos direitos 

> SAIBA MAIS 
 

  

https://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/justica-ambiental-como-contraponto-aos-danos-das-megaempresas/
https://fase.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Guia-Recife.pdf
https://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/pa-alcoa-e-proibida-de-entrar-no-assentamento-agroextrativista-do-lago-grande/
https://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/pa-comunidade-pirocaba-lanca-protocolo-de-consulta/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/justica-ambiental-como-contraponto-aos-danos-das-megaempresas/
http://fase.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Guia-Recife.pdf
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/pa-alcoa-e-proibida-de-entrar-no-assentamento-agroextrativista-do-lago-grande/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/pa-comunidade-pirocaba-lanca-protocolo-de-consulta/


 

Quais são as políticas 
públicas de proteção 
para o Cerrado? 

Leonel Wohlfahrt, educador do 
programa da FASE em MT, fala sobre 
o assunto ao Canal Futura 

> SAIBA MAIS 
 

  
 

FASE Mato Grosso 
toma posse como 
membro do Consema 

Outras oito organizações também 
tomaram posse no Conselho 
Estadual de Meio Ambiente 

> SAIBA MAIS 
 

 

  

 

https://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/quais-sao-as-politica-publicas-para-a-protecao-do-cerrado/
https://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/fase-mt-toma-posse-como-membro-do-consema/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/quais-sao-as-politica-publicas-para-a-protecao-do-cerrado/
http://fase.org.br/pt/informe-se/noticias/fase-mt-toma-posse-como-membro-do-consema/
http://www.fase.org.br/

