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Entre a Covid-19 e a fome 
 
Em editorial, a FASE evidencia as incertezas sobre o auxílio emergencial, a 
inconsistência de informações, a morosidade nos repasses, a negação de direitos e o 
medo de contrair a Covid-19 como alguns dos obstáculos vivenciados pelas populações 
mais pobres. “A lentidão governamental e os entraves burocráticos sugerem uma 
estratégia deliberada para liberar os recursos a conta-gotas. Exigimos responsabilidade e 
exatidão do Governo Federal no repasse de recursos. Defendemos a adoção e o direito a 
uma renda cidadã universal e a inclusão de categorias como a dos trabalhadores e 
trabalhadoras da agricultura familiar, os quilombolas, as pescadoras artesanais, os 
trabalhadores informais, dentre outros. Também se faz urgente e necessária a taxação 
das grandes fortunas” 
 
> SAIBA MAIS 

  



 

Mortes por Covid-19 
aumentam: "O 'E 
daí?' terá fim?" 
A pandemia aumentará o desprezo à 
vida que jaz entre nós?. Essa e 
outras questões são abordadas por 
Aercio B. de Oliveira, da FASE, em 
artigo 

> SAIBA MAIS 
 

   

Barrar o avanço 
contra a democracia: 
com que forças? 
Jorge Eduardo Saavedura Durão, da 
FASE, critica a reação sarcástica do 
presidente da República à trágica 
multiplicação de mortes 

> SAIBA MAIS 
 

  

 

A morbidade humana 
e o colapso do 
desenvolvimento 

Para Marcelo Calazans, da FASE, é 
necessário fortalecer as redes de 
solidariedade para enfrentar a Covid 

> SAIBA MAIS 
 

   

"Pare, respire, 
repense... O planeta 
agradece" 

Julianna Malerba, da FASE, e Bela 
Gil participam do programa 
Ecoinpiração apresentado por 
Maurren Santos 

> SAIBA MAIS 
 

  



 

O que o Conselho da 
Amazônia está 
fazendo contra você? 
 
Integrantes do Grupo Carta de Belém 
traçam uma linha do tempo sobre o 
contexto da pandemia e a criação do 
Conselho Nacional da Amazônia  

> SAIBA MAIS 
 

   

Atingidos pela Vale: 
"10 anos de 
Acionistas Críticos" 

Em relatório, Articulação 
Internacional dos Atingidos e 
Antigidas pela Vale faz um resgate 
das ações realizadas em 10 anos de 
atuação 

> SAIBA MAIS 
 

 
 

Acompanhe nossas redes sociais: 
 

                               

 

 

 


