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         Como processo da Conferência Popular por Direitos, Soberania e Segurança Alimentar

e Nutricional as organizações, movimento sociais e coletivos lançaram a Carta Aberta “Por

Sistemas Alimentares saudáveis e sustentáveis em nossas cidades”, com o objetivo de

influenciar a plataforma de candidatos(as), e a escolha dos(as) eleitores(as) comprometidos

com a realização do Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas (DHANA).

Por sistemas alimentares saudáveis
e sustentáveis em nossas cidades

p.1

~~
Dicas para ações de mobilização e debate com candidato(as)

         Encorajamos que ao longo do próximo mês sejam realizadas ações de visibilidade das

propostas que constam na carta, que podem e devem ser adaptadas à realidade de cada

município. Seguem algumas sugestões que podem auxiliar na mobilização e no debate

junto a candidatos(as) às prefeituras e vereâncias.

         Junto aos candidatos(as):

Divulguem as propostas contidas na Carta Aberta da Conferência Popular e de

outras iniciativas dos movimentos do nosso campo. Enviem mensagens

individualmente ou em nome do seu coletivo, e faça com que chegue aos seus

candidatos(as);

Se você faz parte de algum coletivo, fórum ou conselho ligado ao tema da

segurança alimentar e nutricional, vocês podem adaptar as propostas para a

realidade do seu município. Resgatem exemplos e valorizem ações que já estão

sendo desenvolvidas e se articulam com as propostas da Carta. Proponham novas

ações;

Verifiquem quais são as candidaturas comprometidas com as pautas de SAN da

sociedade civil. Cobrem compromisso dos diretórios municipais dos partidos;
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http://conferenciassan.org.br/carta-aberta-por-sistemas-alimentares-saudaveis-e-sustentaveis-em-nossas-cidades/
http://conferenciassan.org.br/carta-aberta-por-sistemas-alimentares-saudaveis-e-sustentaveis-em-nossas-cidades/


Debates e bate papos virtuais podem acontecer em diferentes

plataformas e aplicativos. Se a ideia é a transmissão nas redes sociais o

StreamYard é uma ferramenta que pode auxiliar bastante. Na versão

gratuita podem ficar em cena até 6 pessoas, e a transmissão pode ser

feita nas várias redes sociais, sem limite de público.  Mas também é

possível utilizar aplicativos de reuniões/ conversas em ambiente virtual. 

É importante que uma pessoa fique responsável pela gestão das

entradas para evitar a entrada de hackers.

Organizem debates virtuais com candidatos(as) e bate-papos virtuais sobre os

temas relacionados à alimentação, agricultura e nutrição. Para isso Identifiquem

quais os temas e propostas que candidatos(as) e eleitores(as) podem ter maior

interesse em seu município;

p.2

Dicas para ações de mobilização e debate com candidato(as)
         Junto aos candidatos(as) - cont.:

Se possível, crie diferentes instrumentos de comunicação para divulgar os

conteúdos da Carta que fazem maior sentido para sua realidade;

Mas a participação não acaba na urna com o seu

voto. A mobilização construída ao longo do período

eleitoral é muito importante para a participação e

controle social dos futuros mandatos(as). 

Ao longo do período eleitoral divulguem as propostas da sociedade civil nas

redes sociais no formato de cards. No aplicativo Canva dá para fazer alguns

bem fácil. Agora é hora de desenvolvermos novas habilidades;

Se for fazer atividade de rua, respeite e incentive medidas de prevenção como

distanciamento social, uso de máscara e aplicação de álcool em gel.

Juntos somos fortes!!!!!

coletivo da Conferência Popular Nacional por Direitos,
Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional

Acesse também as cartas da- Aliança por uma Alimentação Saudável e Adequada e da -

Articulação Nacional de Agroecologia

https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/alianca-pela-alimentacao-adequada-e-saudavel-lanca-carta-com-propostas-para-candidaturas-2020/8340/
https://agroecologia.org.br/2018/09/14/carta-aberta-da-articulacao-nacional-de-agroecologia-sobre-as-eleicoes-2018/

