Registro da Oficina Virtual

Fortalecimento dos Comitês Estaduais
e Municipais de Emergência
Frente às medidas de combate à COVID-19, a
Conferência Popular de Soberania e Segurança
Alimentar e Nutricional, apresentou um conjunto
de recomendações para garantir o Direito
humano à alimentação e nutrição adequadas. A
carta “Garantir o direito à alimentação e
combater a fome em tempos de coronavírus:
a vida e a dignidade humana em primeiro
lugar!” foi assinada por mais de 150
organizações, coletivos e movimentos. Entre as
ações, foi proposto a criação de Comitês
Emergenciais de Combate à Fome e Promoção
da Segurança Alimentar e Nutricional.

Em comunicado posterior, foi apresentado ao
conjunto da sociedade e da militância,
subsídios para a criação e manutenção
destes Comitês de Emergência voltados à
participação e o controle social durante a
vigência do estado de calamidade formados
pelas instâncias que tratam da SAN, como os
conselhos (CONSEA) e câmaras intersetoriais
governamentais
(CAISAN),
organizações,
coletivos e movimentos, Instituições de Ensino
Superior (IES), em diálogo com os sistemas de
saúde, educação e de assistência social e
sociedade civil, para monitorar e propor
soluções articuladas e intersetoriais, com foco
nos grupos mais vulneráveis à fome.

Ao longo deste processo, observa-se que estes
mecanismos possuem características, estão
desenvolvendo ações bastante significativas e
potentes e também enfrentando diferentes
desafios. A Comissão Organizadora da
Conferência Popular definiu alguns temas
prioritários entre eles acompanhar a atuação e
oferecer suporte às práticas em nível local.
Neste sentido, ocorreu no dia 25 de junho de
2020 um encontro virtual por meio da
plataforma ZOOM para conhecer um pouco
mais essas dinâmicas sociais e fortalecer
atuação em rede que possa favorecer a adoção
das medidas necessárias durante o período de
pandemia/calamidade
e
retomada
das
atividades sem as medidas de distanciamento
social.

Objetivos da Oficina Virtual
a) Deflagrar um processo de identificação dos
Comitês de Emergência existentes, formas de
atuação e desafios enfrentados de modo a
registrar as lições aprendidas durante o
processo e sistematizar os aspectos que
contribuem para exigibilidade do direito
humano à alimentação e nutrição adequadas,
bem como oportunidades/ estratégias de
atuação em nível local, regional e nacional;
b) Fortalecer a comunicação em rede e
contribuir para maior incidência política
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O encontro teve início com a apresentação dos
dados referentes ao perfil dos Comitês de
Emergência existentes. O levantamento foi feito
a partir do preenchimento da ficha de inscrição.
Em debate sobre o tema, percebeu-se que
muitas pessoas ainda não haviam preenchido e
que alguns aspectos não contemplava a
dinâmica social destas iniciativas.

Registrou-se a presença de mais de 100
pessoas
interessadas
em
participar,
ultrapassando o limite da plataforma eletrônica.

mais de 100 pessoas estiveram
interessadas em participar!

Apresentações dos convidados
Em seguida foram expostas três práticas de
Comitês de Emergência, a saber: Bahia, Rio
Grande do Sul, e da cidade de São Paulo. No
caso da experiência de São Paulo, o Conselho
Municipal de São Paulo disponibilizou o link
para o Mapa de Vulnerabilidade

Carlos Eduardo Leite
Consea BA

Vera Helena Lessa Vilella
COMUSAN São Paulo

As análises reconhecem o esvaziamento das
políticas públicas de segurança alimentar e
nutricional no Brasil

Juliano Sá
presidente do Consea RS

José Raimundo Souza
Ribeiro Jr - COMUSAN SP
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Mapa de Vulnerabilidade do Município de São Paulo
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As contribuições dos presentes
As contribuições dos presentes enfatizaram
aspectos sobre os impactos da pandemia para
o abastecimento e acesso aos alimentos.

Garantia do Auxílio-Emergencial
Enfatizou-se a importância da aprovação da
medida para garantia do Auxílio-Emergencial,
a necessidade de acompanhar a sua efetiva
aplicação às pessoas que devem receber e,
também, aprofundar a discussão sobre a
permanência de uma renda básica.

Assistência alimentar às
comunidades tradicionais e
populações negras
Outra dimensão abordada, diz respeito à
assistência
alimentar
às
comunidades
tradicionais e populações negras. Nesse
sentido, chamou-se atenção para o racismo
estrutural e institucional que viola direitos, e
gera impactos negativos para o direito humano
à alimentação, a prática religiosa (invasão de
terreiros, por exemplo) e identidade..

Assistência alimentar
qualidade do alimento

Ameaças aos recursos naturais
Foram expostas ameaças aos recursos naturais
e bens comuns neste período de distanciamento
social, como a privatização da água, que ameaça
a nossa Soberania Hídrica. Neste mesmo
sentido, constatou-se a dificuldade em manter as
hortas comunitárias, e de equipamentos públicos
de comercialização como as feiras livres. (Mas,
contraditoriamente, os supermercados continuam
abertos).

Necessidade de articulação das
políticas de segurança alimentar e
nutricional
Verificou-se, mais do que nunca, a necessidade
de articulação das políticas de segurança
alimentar e nutricional. Esta tem sido, por
exemplo, a tônica da atuação da sociedade civil
no município de Rio das Ostras, Rio de Janeiro,
que não possui o Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional, mas foi
constituído um Comitê de Emergência. O coletivo
tem conseguido incidir nas políticas públicas,
oficiando os órgãos competentes e demando os
órgãos do sistema de justiça para exigibilidade
do DHANA.

Quanto à assistência alimentar, deve-se
considerar a qualidade dos alimentos
oferecidos e às referência socioculturais. É
necessário respeitar o alimento em todas as
suas dimensões, o alimento é sagrado, e
porta uma relação com a ancestralidade.
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Facilitação Gráfica - parte 1
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Facilitação Gráfico - parte 2
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Encaminhamentos
Entre os encaminhamentos, as pessoas
participantes, reconhecem:
necessidade de fortalecimento dos
espaços de participação e controle
social neste período de pandemia;

agir de forma coletiva, ampliar a
visibilidade, atuando em rede;
neste
momento
de
medidas
emergenciais, identificar elementos
que possam tornar-se políticas de
caráter emergencial;
acompanhar desdobramentos da
audiência pública sobre dados
etnico-raciais
na
vigilância
epidemiológica, e enfrentamento à
COVID-19;
criação de GT para continuar
monitorando essas iniciativas dos
Comitês de Emergência, e utilizar
essas informações para fortalecer a
mobilização neste momento de
distanciamento social. Considerar
dimensões territoriais para definição
de estratégias.
É importante revisar o formulário de coleta
de dados sobre os Comitês de Emergência e
reenviar para atualização das ações de
forma continuada, e contribuir para alimentar
o site da Conferência Popular e outros
materiais de comunicação.

Oficina Virtual
Data e hora 25 de junho de 2020 - 16h à 18h
Plataforma

Zoom

Facilitação e contextualização
Elizabetta Recine
Comissão Metodologia CPSSAN

Apresentação perfil participantes e comitês
Mariana Santarelli

Secretaria Executiva CPSSAN

Apresentação experiência Bahia
Carlos Eduardo Leite | Consea Bahia
Apresentação experiência Município SP
Vera Helena Lessa Vilella
José Raimundo Souza Ribeiro Jr
Comusam São Paulo
Apresentação experiência Rio Grande do Sul
Juliano Sá | Presidente Consea RS

Os arquivos utilizados pelos palestrantes
estão disponível no site da Conferência
Popular de Soberania e Segurança
Alimentar: www.confssan.org.br
No texto deste relatório os hiperlinks para
cada arquivo estão ativados.

Registro e sistematização
André Iozzi Comissão Metodologia CPSSAN
Registro Iconográfico
Heloísa Bio Facilitadora da Revelando Ideias
Diagramação
Tatiana Scalco Comissão Comunicação - CPSSAN
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