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Manifesto da agroecologia defende compromisso
de candidatos com a soberania alimentar
Em documento, a Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), da qual a FASE é parte,
reuniu propostas de políticas de apoio à agricultura familiar e à agroecologia e de
promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional, visando promover o debate
público durante o processo eleitoral e subsidiar a ação dos poderes executivo e legislativo
municipais. Entre as propostas estão: adesão do município ao Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA); criação de restaurantes populares; criação de uma política de apoio a
feiras da agricultura familiar; efetivação de política de apoio aos povos tradicionais de
matriz africana e de terreiro e; criação de lei municipal de restrição do uso de
transgênicos nos programas públicos de abastecimento alimentar, entre outros
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#AgroÉFogo:
projeções espalham
mensagem pelo país

Concurso premiará
protetores da
agrobiodiversidade

Ação da Articulação dos biomas
Amazônia, Cerrado e Pantanal visa
denunciar o responsável pelas
queimadas: o agronegócio

Intercâmbios e vídeos estão entre as
premiações aos que praticam o
resgate das ações em defesa da
agrobiodiversidade
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Soberania alimentar
sobre a mesa e na
ponta da faca

Entrevista: "Cultivar,
nutrir, preservar.
Juntos!"

A volta do Brasil ao Mapa da Fome
revela o descompromisso do governo
com um direito garantido pela
Constituição: a alimentação saudável

Ao Observatório Brasileiro de Hábitos
Alimentares, Maria Emília Pacheco
fala sobre o Dia Mundial da
Alimentação diante da pandemia
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MST reúne Lula, Bela
Gil, Maria Emilia
Pacheco e outros

"O sistema que vai
nos trazer vida é a
soberania alimentar"

Conferência discutiu o conceito de
soberania alimentar e as estratégias
para se ter comida saudável na mesa

Em encontro, reflexão de Vandana
Shiva aponta para resistência frente
ao "agrocídio" neoliberal
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