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Coronavírus e a estupidez neoliberal
A pandemia do coronavírus expõe a perversidade da doutrina neoliberal, evidenciada no
Brasil pelas ações e omissões do governo federal. O país, que voltou a seguir esse
receituário com radicalidade, em pouco tempo, aumentou a miséria e a
desigualdade. Infelizmente, a história da era moderna tem nos mostrado que são em
momentos dramáticos que aparecem as oportunidades de realizar mudanças profundas,
que podem melhorar as condições de vida das pessoas. A pandemia provocada pelo
coronavírus colocou o sistema político e as elites diante de uma bifurcação: ou se abandona
o abecedário neoliberal ou se contínua com ele podendo ter consequências sociais e
políticas imprevisíveis.
> SAIBA MAIS
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FASE em tempos de
coronavírus

Covid-19 escancara a
injustiça nas favelas

A FASE está tomando medidas
urgentes de prevenção ao novo
coronavírus. Conheça algumas ações
> SAIBA MAIS

Equipe da FASE RJ chama atenção
para a sobreposição de violências que
moradores de favelas enfrentam
> SAIBA MAIS

"Só a solidariedade
nos salvará"

O impacto da Covid19 nas juventudes

Rud Rafael, da FASE e MTST, diz que
só a solidariedade será eficaz no
combate à pandemia
> SAIBA MAIS

Léo Machado, da FASE em
Pernambuco, ouviu jovens sobre seus
dilemas e desafios
> SAIBA MAIS
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Nota da Articulação
Nacional de
Agroecologia (ANA)

Recomendações
sobre o direito à
alimentação

Articulação alerta para a gravidade da
crise e sugere que Emenda
Constitucional 95 seja revogada.
“Saúde não é mercadoria!”
> SAIBA MAIS

Em documento, mais de 80
organizações apelam para que o
direito à saúde e à alimentação sejam
respeitados, protegidos e garantidos
> SAIBA MAIS

Acompanhe nossas redes sociais:

Nós respeitamos a sua privacidade e somos contra o spam.
Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele seu recebimento acessando aqui.

mbox12.fase.org.br/visualizar/MwewR6ssk95aXvcmpl6lMq7_QcoqTZDhfprTrc-NAdC76HhIMKaZSNAmKG_xMcWGC1sGkBsOLpv70TfVbn2NkEUGSLD…

3/3

