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ARTIGO

O VERNIZ DO AGRO
Por Leticia Tura e Maureen Santos

O agronegócio brasileiro desembarcou
na COP27, a Conferência Climática da
Organização das Nações Unidas (ONU),
no Egito, com a tentativa de emplacar
uma narrativa cosmética
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COP27 amplia de forma tímida
o combate a mudanças climáticas

Criação do fundo para perdas e danos em países vulneráveis foi considerada
insuficiente, porém necessária pela equipe da FASE presente no evento
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FASE BA promove formação
para enfrentar o racismo

Oficina da unidade baiana foi realizada
no mês em que se celebra o Dia
Nacional da Consciência Negra
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G1 entrevista educadora da
FASE sobre racismo fundiário

Fran de Paula, de Mato Grosso, mostra
que negros são maioria no campo, mas
têm menos terras que brancos
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FASE Amazônia ensina a criar
horta agroecológica

Encontro teve como meta criar espaço
rico de troca de saberes e construção de
conhecimentos entre os participantes
sobre seus modos de cultivar a terra
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FASE e Fundo Dema unidos
por Caderneta Agroecológica

Diálogos sobre o uso das cadernetas
motivaram reunião de 54 mulheres de
onze territórios das regiões Nordeste e
Baixo Tocantins, no Pará
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A luta contra o neofascismo no Brasil

Por Aercio B. de Oliveira

A eleição de 2022, para quem ainda
acreditava que a decisão do voto é uma
escolha puramente racional, nos
mostrou que a decisão do voto está
carregada de afetos bons e ruins.

 
Ler mais

Acompanhe nossas redes sociais:

    

Nós respeitamos a sua privacidade e somos contra o spam.

Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele seu recebimento acessando aqui.

Cancelar assinatura | Gerenciar assinatura

https://fase.org.br/pt/noticias/oficina-capacita-para-implantacao-de-hortas-agroecologicas/
https://fase.org.br/pt/noticias/oficina-capacita-para-implantacao-de-hortas-agroecologicas/
https://fase.org.br/pt/noticias/fase-e-fundo-dema-realizam-seminario-o-cultivo-da-economia-feminista-atraves-da-caderneta-agroecologica/
https://fase.org.br/pt/noticias/fase-e-fundo-dema-realizam-seminario-o-cultivo-da-economia-feminista-atraves-da-caderneta-agroecologica/
https://fase.org.br/pt/artigos/a-luta-contra-o-neofascismo-no-brasil/
https://fase.org.br/pt/artigos/a-luta-contra-o-neofascismo-no-brasil/
https://www.facebook.com/ONGFase
https://www.instagram.com/ongfase/
https://twitter.com/ONGFase
https://www.youtube.com/ONGFase
http://mbox12.fase.org.br/descadastro/MBCE7eFoeSvalobdC8EeJqUovMsnbUkjjJCBUwwjaF7ZvBVYFQMnSKqk5Gjnh8NJL6iS-UMi9n2OngG7tft_bfllopbYl7I25USTA32By6g
https://fase.org.br/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://fase.org.br/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

