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FNRU integra delegação que vai à Habitat III
e participará do Fórum de Resistência
O Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU) participará, entre os dias 17 e 20
de outubro, da Terceira Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e
Desenvolvimento Urbano Sustentável — Habitat III — que acontece em Quito, no
Equador. O encontro tem por objetivo definir uma Nova Agenda Urbana,
documento que estabelecerá novos parâmetros relacionados à questão urbana
no mundo. Paralelo ao evento oficial acontecerá o Fórum: Resistência Habitat III
– Todas as Vozes em Resistência. O principal objetivo colocado aos
movimentos sociais e organizações comprometidos com a defesa do Direito à
Cidade, e que integram o Fórum de Resistência, será resgatar e enfatizar a
importância das questões sociais e dos direitos humanos na definição de uma
nova agenda urbana (leia mais aqui)
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