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ARTIGO

Desmonte e ataques aos direitos
socioambientais no contexto

pré-eleitoral no Brasil
Letícia Tura, diretora executiva da FASE

O Brasil encontra-se num período crítico de ataque à sua frágil democracia e, ao longo
do período eleitoral, a sociedade brasileira continua enfrentando um contexto de
desmonte de políticas socioambientais, ataque aos direitos, violência e insegurança
territorial, especialmente para povos indígenas e povos e comunidades tradicionais.

Na contramão da necessidade de responder aos desafios de combate ao
desmatamento, as queimadas, a invasão de áreas protegidas (terras indígenas e
unidades de conservação), da prevenção à seca, a inundações e cumprimento de
acordos sobre mudanças climáticas firmados internacionalmente pelo País, aprofunda-
se a destruição da institucionalidade e governança socioambiental brasileira.
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https://fase.org.br/pt/artigos/desmonte-e-ataques-aos-direitos-socioambientais-no-contexto-pre-eleitoral-no-brasil/


Missão denuncia violações
do Direito à moradia no
Rio e Petrópolis

Edite missão tem como objetivo
averiguar nos territórios as violações de
direitos relacionados ao contexto da
falta de moradia e das ameaças de
despejo,
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FASE Amazônia promove
encontro para divulgar a
campanha "Agroecologia nas
Eleições 2022”

O evento teve como objetivo apresentar
proposições para construção e o
fortalecimento de políticas públicas
voltadas para a promoção da
agroecologia,
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Resolução para prevenção de
violações por pulverização
aérea é aprovada pelo CNDH

O texto foi construído com base em
estudos científicos e contou com a
contribuição de uma série de órgãos
e entidades incluindo a FASE.
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Carta de mulheres
pescadoras a candidatos e
candidatos de Pernambuco
reivindica direitos e
dignidade

A FASE Pernambuco recebeu em sua
sede, no Recife, grupos de pescadoras
para um encontro com candidatos e
candidatas.
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