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Sou macaco velho
Manjo de cumbuca
Eis o meu tempero

Como mestre cuca:
Dendê, "tantim"

Sálvia, a lembrança
Do alecrim, só a "nuança":

Meu tempero é sal!!

  A Lei Aldir Blanc (nº 14.017/Junho de 2020)

oferece auxílio Emergencial ao setor cultural de

R$ 3 bilhões em recursos federais aos Estados,

ao Distrito Federal e aos Municípios, para

aplicação em ações emergenciais de apoio

durante a pandemia, a partir de três ações:

Editais, chamadas públicas, prêmios,

aquisição de bens e serviços vinculados

ao setor cultural

Renda emergencial mensal aos

trabalhadores e trabalhadoras da cultura.

Subsídio mensal para manutenção de

espaços culturais, micro e pequenas

empresas, cooperativas, organizações

culturais comunitárias que foram

interrompidas pelo isolamento;

p.1

(Aldir Blanc e Mocyr Luz)

Lei Aldir Blanc de
Emergência Cultural

Cultura
Alimentar
na lei Aldir Blanc

    O nome da lei, de autoria da deputada federal

Benedita da Silva (PT/RJ) e outros/as parlamentares,

com relatoria de Jandira Feghali (PCdoB/RJ), presta

homenagem ao médico, compositor e cronista

carioca, falecido em 10 de abril de 2020 por Covid-19.

guia comentado



Cultura

    Desde 2013, a                                         está

inserida como política cultural no Fundo

Nacional de Cultura e na Lei de Cultura Viva. O

reconhecimento da cultura alimentar nas

políticas culturais brasileiras é fruto da

mobilização no campo artístico e cultural dos

povos originários, dos povos tradicionais de

matriz africana.

 O conceito vem sendo construído

coletivamente por redes e organizações da

sociedade civil como um espaço de luta e

disputa sobre a terra, o território e a comida.

                                                      entrelaça o saber

fazer, o falar, o ritual, a ancestralidade, a

espiritualidade, as técnicas artesanais, a pesca

artesanal e a arquitetura tradicional.

    O artigo 8º, item 24, traz explicitamente que os

beneficiários são espaços culturais de base

comunitária. São coletivos que representam

modos de vida com impacto direto, não só na

geração de renda, mas sociais e socioambientais,

e estão alicerçados em suas comunidades locais.

    São guardiões de sementes, mestras de

saberes das medicinas tradicionais  e dos

alimentos locais. É para o cigano, mestres de

casas de farinha, catadores de marisco, tecedores

de paneiro, torradores da tapioca, baianas de

acarajé, as guardiãs de semente do Cerrado.

Todes envolvidos no processos da Agricultura

Familiar de base comunitária agroecológica e

que trabalha as raízes culturais dos alimentos

brasileiro e os sistemas tradicionais de produção,

sejam reconhecidos ou não como patrimônio

cultural imaterial.

p.2

Quais são os espaços de
Cultura Alimentar na Lei

Aldir Blanc?

Alimentar
na lei Aldir Blanc 
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A cultura alimentar
na Lei Aldir Blanc

       Na Lei Aldir Blanc, a                                             

está inserida no Artigo 8º, item 24:

cultura alimentar

espaços e centros de cultura alimentar de base

comunitária, agroecológica e de culturas

originárias, tradicionais e populares

cultura alimentar

Cultura alimentar

    A                                                         não está 

relacionada somente com a garantia do direito à

terra, mas do direito à alimentação daquilo que

se cultiva na terra.

Cultura alimentar
     As comunidades rurais, os territórios de uso

coletivo, as ocupações da reforma agrária,

associações nas aldeias de agricultores,

quilombolas, ribeirinhas, extrativistas são

contemplados nesta lei.

 "A lei abraça todos esses fazedores de

culturas alimentares. Ela não é para o

estabelecimento de gestão individual do

restaurante, ele não é para o

agronegócio que planta milho.  É para o

Guardião de semente do milho crioulo."

Tainá Marajoara, cozinheira, realizadora

cultural e pensadora indígena

Editais, chamadas
públicas, prêmios,
aquisição de bens e

serviços vinculados ao
setor cultural

     Vinte por cento do orçamento da Lei é

destinado a editais. A recomendação do Fórum

de Culturas do Pará é que os municípios criem

premiações para mestres, mestras, guardiões,

que são artistas e estão envolvido no artesanato e

na cultura popular. Por receberem aposentadoria

não e encaixam na categoria do auxílio, mas com

as premiações poderão ser contemplados.



Cultura

 "Não é uma lei para tempo de paz, para
tempo de comum, porque essa é uma lei
para tempos de dificuldade”, declara.
Portanto, o caráter emergencial deve
ser considerado a fim de garantir a
universalidade e a abrangência que a lei
propõe."

Alexandre Santini, Gestor cultural,

dramaturgo e escritor

   No caso de um guardião de uma casa de

farinha, por exemplo, se ele recebe um

benefício de prestação continuada, como

aposentadoria rural ou o bolsa-família, não

poderá receber o auxílio emergencial da Lei

Aldir Blanc. Se tiver recebido auxílio da Caixa

Econômica, também não terá acesso.

   Mas a casa de farinha poderá ser apoiada pelo

inciso 2 do artigo 2º, que diz respeito ao 

 subsídio para os espaços culturais.

     O CPF  a ser utilizado não pode ter recebido

o benefício da Caixa, o primeiro benefício nem

ter  débitos ou pendências.

    O benefício pode ser tanto por CPF de pessoa

física, como auxílio individual ou grupos

coletivos e de movimentos que sejam

constituídos por CNPJ. Se esses grupos não

tiverem CNPJ, pode pleitear pelo CPF do/a

representante ou liderança de seu coletivo ou

comunidade.

         O Iacitatá faz parte do Fórum de Culturas do

Pará, da Rede Nacional de Pontos de Cultura e

Memória Rurais e da Comissão Nacional de

Pontos de Cultura. “Essa é uma luta coletiva. Se

não fosse, a gente não estaria coletivamente no

Minc”, destaca Tainá e agradece o acolhimento

dessa pauta pela comissão organizadora da

Conferência Popular por Direitos, Democracia,

Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional,

que realizou a oficina virtual “Cultura alimentar é

nosso direito na Lei Aldir Blanc”, em 03 de

setembro de 2020.

     É importante que controle social, realizado

pela sociedade civil organizada nos conselhos

estaduais e municipais,  atue na ponta desse

processo para que as populações que

trabalham com a cultura alimentar tenham

acesso aos benefícios emergenciais da lei.

p.3

Pessoa física poderá
receber o auxílio?

Como contribuir para
que a regulamentação
da Lei nos estados e

municípios contemple a
cultura alimentar?

   Existem muitas cidades brasileiras que estão

garantindo nos seus decretos de

regulamentação, e na implementação da lei, a

garantia de que os espaços e  coletivos culturais

informais, sem CNPJ, sejam contemplados pelo

inciso 2 do artigo 2º. Há gestores municipais que

apoiam feira de cultura alimentar, barraca de

acarajé e demais atividades realizadas com

regularidade no ambiente público também pode

ser contemplado por esse inciso.
    As organizações da sociedade civil devem

manter  o diálogo com as prefeituras, as

secretarias, coordenadorias e diretorias de

cultura, pois a participação social é prevista nesta

lei.

Alimentar
na lei Aldir Blanc 

guia comentado

Caminhos para
implementação da Lei

nos municípios

Experiências corajosas
nas cidades brasileiras

  Esses apoios são possíveis devido à 

 interpretação da lei no contexto de uma situação

de calamidade como a pandemia de covid-19.



   A Lei é inovadora em vários aspectos, dentre

os quais, a forma como foi aprovada por

unanimidade no Congresso Nacional, e sua

construção de forma colaborativa e

participativa, demonstrando um exercício de

democracia direta. 

     Diferente do campo da saúde, da educação e

da assistência social, a cultura ainda não um

sistema próprio. A lei provoca o Brasil e os

gestores de cultura, do estado, do município e do

Distrito Federal a organizarem, e estruturarem o

Sistema Nacional de Cultura e o sistema dos

Fundos estaduais e municipais de cultura porque

demandará cadastro, registro de atividades

culturais e perspectiva de abrangência e de

universalização.

Cultura

  " Esta é uma lei audaciosa, de vanguarda,
pois gera um debate mais amplo do que o
auxílio emergencial ao proporcionar que
as pessoas se apropriem dessa política
pública como conhecimento,
reconhecimento e que se reconheçam.
“Principalmente com o processo de
reparação aos povos originários
dizimados e aos povos tradicionais de
matriz africana, a população negra
escravizada e a população branca que
perdeu a sua humanidade nesse
processo."

Kota Mulangi, presidente do Fórum

Nacional de Segurança Alimentar e

Nutricional dos Povos de Matriz Africana

(FONSANPOTMA)

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

    Para além dos benefícios aprovados, a Aldir

Blanc está fomentando debates em todo o Brasil

com diferentes segmentos da cultura, como é o

caso da oficina virtual “Cultura alimentar é nosso

direito na Lei Aldir Blanc”, promovida pela

comissão da Conferência Popular por Direitos,

Democracia, Soberania e Segurança Alimentar e

Nutricional.

p.4

A cultura como política
pública em debate por

todo o Brasil Alimentar
na lei Aldir Blanc 

Juntos somos fortes!!!!!

Para saber mais:
Lei Aldir Blanc:  Modos de Usar

Cartilha, memória e análise da lei Aldir Blanc

Guia Fácil para a Lei Aldir Blanc

Cartilha Lei Aldir Blanc - Agência do

Desenvolvimento do Turismo, Cultura e

Economia Criativa

Texto: Juliana Dias

Ilustrações: Ribs| Cartum Henfil e Betinho: Nando Mota 

Diagramação: Tatiana Scalco

Revisão: André Luzzi e Mariana Santarelli

Expediente
Este conteúdo foi elaborado a partir da oficina virtual
Cultura alimentar é nosso direito na Lei Aldir Blanc,
realizada no dia 27 de agosto de 2020. A atividade faz

parte da programação da Conferência Popular por

Direitos, Democracia, Soberania e Segurança

Alimentar e Nutricional e foi voltada para a reflexão

sobre a garantia do direito à alimentação no contexto

da pandemia.

Participaram da oficina Tainá Marajoara (Iacitatá),

Alexandre Santini (gestor cultural, dramaturgo e

escritor), Kota Mulangi (FONSANPOTMA). Airton
Faileiro (Deputado Federal PT/AM e Coordenador do

Fórum Nacional Permanente em Defesa da Amazônia)

com mediação de Edgar Amaral, membro da

comissão organizadora da Conferência Popular.

https://pt.org.br/wp-content/uploads/2020/06/memoria_analise_leialdirblanc_bs.pdf
https://pt.org.br/wp-content/uploads/2020/06/memoria_analise_leialdirblanc_bs.pdf
https://sigajandira.com/leialdirblanc/

