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ARTIGO

RECONCILIAÇÃO NACIONAL E
DERROTAR O FASCISMO: UM DILEMA?

Por Jorge Eduardo S. Durão

Como deter a insurgência da extrema-
direita, sem jogar fora a criança junto
com a água do banho, ou seja sem
comprometer a busca da reconciliação
entre milhões de brasileiros que foram
levados a se odiar, é um desafio político
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Sociobiodiversidade e defesa
da soberania alimentar
Por Maria Emilia Pacheco

 
O Cerrado é o coração do Brasil, “berço
das águas”, onde os rios São Francisco,
Tocantins e Prata tecem a geografia que
une várias regiões. Um grande território
de rica diversidade entre chapadões,
planaltos, tabuleiros, veredas, sertões,
campos rupestres e matas de galeria

 
Ler mais

Habitação no Rio: práticas
perpetuam desigualdades
Por Aercio B. de Oliveira

 
Brasil tem um déficit habitacional
quantitativo de cerca de 6 milhões de
moradias e um qualitativo de 25 milhões
de residências inadequadas. Números
que certamente aumentaram com a
pandemia, assim como o crescimento
da população em situação de rua
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Cuidados digitais e filantropia: achados e
recomendações básicas
A temática dos cuidados digitais está
cada vez mais presente entre
organizações e movimentos da
sociedade civil brasileira. Nesse cenário,
quais são as barreiras e quais os
caminhos possíveis de serem trilhados
no sentido da incorporação de práticas
de cuidados digitais no cotidiano desses
grupos? Quais campos e agentes se
fazem presentes nesse processo? Qual
o papel da filantropia diante desse
contexto?

 
“Cuidados digitais e filantropia” foi
desenvolvido com o apoio da FASE e da
Fundação Mozilla através do programa
"Tech and Society Fellowship".
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ONGs do Nordeste debatem
impactos do Acordo
Mercosul/União Europeia

A atividade organizada pela FASE e
parceiros chamou a atenção para a
democratização da política externa
brasileira e denunciou o contrassenso
do Parlamento Europeu em assinar um
acordo deste tipo com o atual governo
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Os efeitos da economia do
"Empreendedorismo de si"

 
Por Aercio B. de Oliveira

De um lado temos a conhecida teologia
da prosperidade dos neopentecostais,
onde o crente pode conjugar a busca
por ganhos materiais e uma nova vida
no Reino dos Céus, do outro, o sujeito
“empreendedor de si"
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