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#50TONSDEFAKEVERDE EXPÕE NARRATIVAS
QUE MAQUIAM CRIMES AMBIENTAIS
A produção em seis episódios
disponíveis nos perfis do instagram e do
Youtube da FASE mostram de forma
irônica o chamado greenwashing,
estratégia de promover discursos,
anúncios, ações, documentos,
propagandas e campanhas publicitárias
sobre ser ecologicamente correto
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Relatório da FASE alerta para disparada do
uso de agrotóxicos na região do Pantanal
Mato Grosso, que registrou o uso de
quase143 mil quilos de princípios ativos
de agrotóxicos, é o estado brasileiro que
mais utiliza substâncias tóxicas na
agropecuária. As cidades de Poconé,
Cáceres e Mirassol D'Oeste tiveram solo
e recursos hídricos contaminados,
levando assim doença e destruição dos
bens comuns.

 
Essas e outras conclusões alarmantes
estão reunidas no Relatório Técnico:
"Agrotóxicos no Pantanal", realizado
pela educadora da FASE, mestre em
Saúde Pública, Fran Paula; com a
colaboração de Marcia Montanari, do
Instituto de Saúde Coletiva da UFMT;
Naiara Andreoli Bittencourt, advogada
da Terra de Direitos e Lucinéia Freitas
do MST.
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Carta de organizações do Baixo Tapajós-
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Amazonas denuncia portaria do INCRA
Portaria nº 1.953 do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária torna
sem efeito criação dos assentamentos
Bela Terra I e Bela Terra II, em Belterra,
estado do Pará.

 
Área em questão deveria ser destinada
para comunidades que vivem
principalmente da agricultura familiar,
mas está agora aberta estrategicamente
para a especulação imobiliária e para a
expansão do agronegócio.
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FASE lança relatório "O agro não é verde" com
debate entrer autores e convidados no Rio
Esta é a primeira de uma sequência de
publicações que propõe uma
classificação da atuação dos atores do
agronegócio brasileiro, narrativas e
práticas de suposto “esverdeamento”
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Apesar de não ser um fenômeno
recente, o sequestro da pauta ambiental
por atores políticos e econômicos
vinculados ao agronegócio cresceu
desde 2012, com a conferência Rio+20
e, com maior destaque, a partir da
assinatura do Acordo de Paris de 2015.

 
Seguindo o método de análise do
discurso, foram avaliados documentos e
posicionamentos públicos de 49
associações do complexo agroindustrial.
A base de dados é composta por notas
de posicionamento, releases,
publicações, divulgações institucionais e
entrevistas de dirigentes.
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