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FASE LANÇA ESTUDO DE IMPACTO DAS
AÇÕES DOS ÚLTIMOS 10 ANOS

Reunir as ações, impactos e
aprendizados em um livro foi um desafio
que a FASE encarou com seriedade. 

  
Esse estudo é mais que uma avaliação
que rastreia impactos de atuação da
FASE na última década.
Compartilhamos conexões entre
passado e presente, entre como "somos
vistos" e "como nos vemos" em uma
espiada de 10 anos, recortada por
roteiro próprio em seis temas político-
metodológicas, na intimidade de muitas
territorialidades e vivências coletivas
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Dia do Meio Ambiente: quais aprendizados das três
maiores Conferências Mundiais?
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Diretora executiva da FASE, Letícia
Tura, comenta sobre os aprendizados
das Conferências Estocolmo 72, Eco 92
e Rio + 20 e qual o papel das ONGs e
da FASE para a construção de uma
sociedade sustentável
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Cerveja produzida por mulheres em Mato Grosso é
carregada de ancestralidade
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Fome avança e atinge 33 milhões no Brasil
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Estudo da Rede Brasileira de Pesquisa
em Soberania e Segurança Alimentar
(PENSSAN), revela que, em dois anos,
mais 14 milhões de pessoas no Brasil
passaram a conviver com a fome,
totalizando 33,1 milhões de brasileiros.
Além disso, quem planta também está
passando fome

Ler mais

Pará: Encontro registra perda de 54 espécies de
sementes crioulas

Atividade faz parte do Projeto Amazônia
Agroecológica, que incentiva a
recuperação de áreas de floresta com
apoio do Fundo Amazônia
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Pacote do veneno: uma
política da morte
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FASE realiza oficina sobre
mapeamento de riscos em
Barcarena

Objetivo é iniciar construção do mapa de
riscos de desastres
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