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FASE CELEBRA 60 ANOS COM DEBATES
SOBRE RETOMADA DO BRASIL

Encontro Nacional da FASE foi marcado
por muita potência, afeto e emoção. Em
duas noites de muita reflexão e debates
sobre os caminhos e desafios da
Retomada do Brasil com diálogos sobre
políticas públicas, desigualdades sociais
e as apostas para um novo país.
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FASE recebe homenagem na Assembleia Legislativa de
Pernambuco pelos 60 anos da organização
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FASE Amazônia promove encontros de pré-FOSPA

De 28 a 31 de julho acontece a 10ª
edição do Fórum Social Panamazônico,
em Belém, no Pará
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FASE AMAZÔNIA realiza Módulo do Programa de Formação
Multiplicadores e Multiplicadoras em Agroecologia

O II Módulo do Programa de Formação
Multiplicadores e Multiplicadoras em
Agroecologia foi realizado no Projeto de
Assentamento Agroextrativista PAE
Lago Grande, na comunidade Terra
Preta dos Viana, Santarém Pará
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FASE realiza doações para vítimas de enchentes com
apoio da Fundação Banco do Brasil

https://fase.org.br/pt/noticias/fase-recebe-homenagem-na-assembleia-legislativa-de-pernambuco/
https://fase.org.br/pt/noticias/fase-recebe-homenagem-na-assembleia-legislativa-de-pernambuco/
https://fase.org.br/pt/noticias/fase-amazonia-promove-encontros-de-preparacao-pre-fospa/
https://fase.org.br/pt/noticias/fase-amazonia-promove-encontros-de-preparacao-pre-fospa/
https://fase.org.br/pt/noticias/fase-amazonia-promove-encontros-de-preparacao-pre-fospa/
https://fase.org.br/pt/noticias/fase-amazonia-realiza-modulo-do-programa-de-formacao-multiplicadores-em-agroecologia/
https://fase.org.br/pt/noticias/fase-amazonia-realiza-modulo-do-programa-de-formacao-multiplicadores-em-agroecologia/
https://fase.org.br/pt/noticias/fase-amazonia-realiza-modulo-do-programa-de-formacao-multiplicadores-em-agroecologia/
https://fase.org.br/pt/noticias/fase-bahia-realiza-doacoes-para-vitimas-de-enchentes-com-apoio-da-fundacao-banco-do-brasil/


FASE Bahia realizou mais uma ação
solidária nos territórios Vale do Jiquiriçá
e Baixo Sul baiano, desta vez
beneficiando famílias atingidas pela
enchente de dezembro
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13 de maio: Dia da Abolição da Escravatura. Que
liberdade é essa?

No dia da Abolição da Escravatura, a
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho
(SIT) atualizou os dados de combate ao
trabalho análogo a escravidão: 500
trabalhadores estavam sendo
explorados - escravidão contemporânea
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Metrópoles e o
capitalismo rentista-
financieiro
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