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Justiça para quem produz comida de verdade e
conserva a biodiversidade
Em artigo, Maria Emília Pacheco, assessora da FASE, defende que a retomada do
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma questão de justiça social. As
avaliações do PAA mostram resultados favoráveis na vida das agricultoras e agricultores
com a diversificação dos sistemas produtivos, conservação e manejo da biodiversidade e
a valorização dos alimentos regionais, garantindo renda e melhores condições de
autoconsumo; impulsiona a transição da agricultura convencional para agroecológica;
dinamiza os circuitos curtos de mercado com repercussão positiva nas economias locais;
expande o tecido associativo e a participação das mulheres; favorece a interação com
organizações das cidades que recebem os alimentos, estimulando o reconhecimento do
papel dos agricultores e agricultoras familiares, povos e comunidades tradicionais que
representam a sociobiodiversidade
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BA: Ações do PAA
para o combate
à Covid-19

PA: Sistema
Agroflorestal garante
vida à biodiversidade

Agricultores familiares continuam
fornecendo sua produção para
compra direta e doação

Famílias agricultoras trabalham com
o modo de produção agroflorestal na
região da Transamazônica
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Cenários possíveis
na conjuntura
política

Mineração e
produção de
alimentos

Evanildo Barbosa, diretor da FASE,
participou do debate virtual
promovido pela Plataforma dos
Movimentos Sociais pela Reforma
Política

Julianna Malerba, assessora da
FASE, participou do encontro virtual
promovido pelo Movimento dos
Atingidos pela Mineração
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PA: Movimentos
sociais exigem
providências no
combate à Covid-19

Ondas lança
informativo "Direito à
água em tempos de
pandemia"

Organizações e movimentos sociais
de Santarém protocolaram manifesto
que alerta para possível colapso na
rede estadual de saúde

Informativo aponta medidas para
garantir acesso à água de forma
regular, em quantidade suficiente e
com boa qualidade

> SAIBA MAIS

> SAIBA MAIS

Acompanhe nossas redes sociais:

