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FASE DIVULGA PROPOSTAS
PARA RETOMADA DO BRASIL

 
Retomada. Para quem, para que e
como? O documento, elaborado pela
FASE em diálogo com organizações e
lideranças parceiras, vem sendo
debatido com a sociedade civil,
candidatos e candidatas às próximas
eleições com destaque para medidas e
compromissos fundamentais na
reconstrução do Brasil.

  
São propostas ligadas principalmente às
causas em que a FASE atua –
soberania alimentar, justiça ambiental,
direito das mulheres e nas cidades –
que, se assumidas pelos próximos
eleitos, podem devolver aos brasileiros e
brasileiras direitos fundamentais
perdidos nos últimos anos.

  
 

Ler mais

https://fase.org.br/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE5LCJjYmU5NDE1OGU3ZGUiLDAsMCwzLDFd
https://fase.org.br/pt/acervo/documentos/contribuicoes-da-fase-para-a-reconstrucao-do-brasil/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletim-123-9-de-setembro-de-2022


ARTIGO: A violência
toma conta da política

Ler mais

Módulo II da formação Mulheres e
Agroecologia discute saúde e combate à
violência
As atividades fazem parte do projeto
Amazônia Agroecológica que está
sendo desenvolvido de forma conjunta
pela FASE Mato Grosso e Amazônia

Ler mais

FASE Bahia promove oficina de preservação
das sementes crioulas

A atividade foi realizada com foco nas
mulheres agricultoras jovens das
comunidades de Areia Fina, Comum do
Machado e Moenda Seca, no Vale no
Jiquiriçá

Ler mais

FASE Bahia discute importância das redes na
agroecologia

https://fase.org.br/pt/artigos/a-violencia-toma-conta-da-politica/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletim-123-9-de-setembro-de-2022
https://fase.org.br/pt/noticias/modulo-ii-da-formacao-mulheres-e-agroecologia-discute-saude-e-combate-a-violencia/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletim-123-9-de-setembro-de-2022
https://fase.org.br/pt/noticias/modulo-ii-da-formacao-mulheres-e-agroecologia-discute-saude-e-combate-a-violencia/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletim-123-9-de-setembro-de-2022
https://fase.org.br/pt/noticias/fase-bahia-promove-oficina-de-preservacao-das-sementes-crioulas/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletim-123-9-de-setembro-de-2022
https://fase.org.br/pt/noticias/fase-bahia-promove-oficina-de-preservacao-das-sementes-crioulas/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletim-123-9-de-setembro-de-2022


Aconteceu nos dias 25 e 26 de agosto,
na cidade de Valença, na Bahia, o
Seminário da Rede de Agroecologia do
Baixo Sul e Vale do Jiquiriçá.

Ler mais

Oficina de comunicação e cuidados digitais
discute visibilidade e proteção nas redes

O encontro reuniu educadores das
unidades da FASE na Bahia, no Pará e
Pernambuco, além de ativistas e
comunicadores populares de
organizações sociais parceiras, para
discutir a privacidade e a visibilidade nos
ambientes virtuais.

Ler mais

Saiu na Mídia: reportagens destacam relatório
técnico ＂Agrotóxicos no Pantanal＂
A live de divulgação do relatório técnico
"Agrotóxicos no Pantanal", lançado no
dia 16 de agosto no Youtube, com a
participação das autoras e mediação da
educadora da FASE no Mato Grosso,
Fran Paula, repercutiu na mídia e duas
matérias foram publicadas sobre os
temas abordado

Ler mais

Acompanhe nossas redes sociais:

    

https://fase.org.br/pt/noticias/fase-bahia-discute-a-importancia-das-redes-na-agroecologia/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletim-123-9-de-setembro-de-2022
https://fase.org.br/pt/noticias/fase-bahia-discute-a-importancia-das-redes-na-agroecologia/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletim-123-9-de-setembro-de-2022
https://fase.org.br/pt/noticias/oficina-de-comunicacao-e-cuidados-digitais-discute-visibilidade-e-protecao-nas-redes/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletim-123-9-de-setembro-de-2022
https://fase.org.br/pt/noticias/oficina-de-comunicacao-e-cuidados-digitais-discute-visibilidade-e-protecao-nas-redes/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletim-123-9-de-setembro-de-2022
https://fase.org.br/pt/noticias/saiu-na-midia-reportagens-destacam-relatorio-tecnico-agrotoxicos-no-pantanal/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletim-123-9-de-setembro-de-2022
https://fase.org.br/pt/noticias/saiu-na-midia-reportagens-destacam-relatorio-tecnico-agrotoxicos-no-pantanal/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletim-123-9-de-setembro-de-2022
https://www.facebook.com/ONGFase
https://www.instagram.com/ongfase/
https://twitter.com/ONGFase
https://www.youtube.com/ONGFase

