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FASE solidariedade e educação
Desemprego, fome, problemas de saúde desde a falta de saneamento básico até
o precário acesso à saúde hospitalar, eis o caos no Brasil! A pandemia jogou luz
sobre muitos dos problemas cotidianos da maioria da população. Entretanto,
essas questões não têm origem no isolamento social como querem alguns, mas,
em nossas enormes desigualdades que se mostraram ainda mais dramáticas
nesse momento. Em meio a tantas desigualdades vimos emergir um intenso
movimento de solidariedade popular no Brasil. A FASE, assim como diversas
organizações da sociedade civil, movimentos sociais, grupos e coletivos
passaram a se mobilizar com ações de solidariedade e de proteção. Desde
março, nossos escritórios estão fechados, mas nem por isso o trabalho parou.
Novas parcerias foram realizadas, outras foram consolidadas, recursos foram
remanejados e ou captados para apoio emergencial às famílias e comunidades
onde atuamos
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"A vida real não
espera"

Solidariedade
amazônida

Entre março e maio, o Fundo SAAP
fortaleceu as ações de 28 grupos,
coletivos e organizações em seis
estados do Brasil

A FASE na Amazônia e o Fundo
Dema têm articulado importantes
ações emergenciais para amenizar a
crise reforçada pela pandemia
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MT: Comida de
verdade para
enfrentar a Covid-19

RJ: Contra a Covid e
a violência e pela
defesa de moradia

Diante da crescente demanda por
doação de alimentos, higiene e
limpeza, a FASE no Mato Grosso
iniciou ações de solidariedade em
Cáceres e Cuiabá

Educadores da FASE RJ tem se
mobilizado para a distribuição de
alimentos e produtos de higiene e
limpeza, além de colaborar na
mobilização de jovens
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PE: "Importa sim
cuidar e ajudar a
salvar vidas"

Covid-19: o vírus que
viaja pelas águas do
Tapajós

Além das doações, a FASE em
Pernambuco tem realizado ações de
incidência política visando a defesa
de direitos e de políticas públicas

Em uma região onde os rios são as
estradas, é navegando que os
moradores da Amazônia se
deslocam, um risco em tempos de
Covid-19
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