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Plataforma pela Reforma do Sistema Político
apresenta medidas de combate à pandemia
A Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político, da qual a FASE
é parte, lançou um documento com onze medidas para enfrentar a pandemia do novo
coronavírus no país com proteção, igualdade e justiça social e econômica. A lista
detalhada de ações, demandas e recomendações versam sobre políticas sociais,
tributárias e econômicas – além de exigências políticas – a diversas instâncias estatais. A
Carta parte da compreensão de que o governo federal tem atuado de forma “negligente e
agressiva” em relação à pandemia e que, ainda que os movimentos sociais e outras
organizações da sociedade civil venham atuando cotidiana e solidariamente no sentido
de enfrentá-la, é preciso exigir decisões imediatas e urgentes por parte do sistema de
poder
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Nove anos de luta
pela vida e contra os
agrotóxicos

O coronavírus, a
barbárie e a força do
Cerrado

Campanha Contra os Agrotóxicos e
pela Vida completa nove anos na
mesma data em que se celebra o Dia
Mundial da Saúde

Leonardo Melgarejo analisa as
cotidianas práticas que ampliam os
danos no Brasil, enquanto cientistas
discutem a origem do vírus
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FBSSAN adia
Conferência Popular

Nota: A mineração
tem que parar

Conferência Popular por Direitos,
Democracia, Soberania e Segurança
Alimentar e Nutricional ainda não tem
nova data

Articulação Internacional dos
Atingidos e Atingidas pela Vale
repudiam postura oportunista da Vale
S.A. em meio à pandemia
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Aliança dos Povos da
Floresta Pela Vida

PE: Carta aos
Parlamentares

O Fórum Nacional Permanente em
Defesa da Amazônia alerta para as
medidas de combate a Covid-19

O documento manifesta
preocupações e proposições de
combate à pandemia
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