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Os Encontros Regionais, que aconteceram ao longo dos meses de junho e

julho de 2021, são parte do processo em movimento da Conferência Popular

por Direitos, Democracia, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional.

Participaram dos cinco encontros aproximadamente 1.000 pessoas, o que só

foi possível pelo engajamento dos conselhos estaduais de segurança

alimentar e nutricional (Conseas) e dos movimentos sociais e fóruns atuantes

em cada uma das regiões, na preparação e mobilização. Deste importante

ciclo de reflexão-ação, resultará um Documento Nacional de Diagnóstico e

Agenda Propositiva, para a orientação de nossa ação política coletiva. 
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INTRODUCAO~

~

O Encontro da região Nordeste aconteceu no dia 07 de julho de 2021.
Inscreveram-se para participar do encontro 360 pessoas, destas 260

participaram do evento dentro da sala de zoom e integraram os Grupos de

Trabalho. Cabe destacar que o evento foi transmitido ao vivo, com audiência

de aproximadamente 1.200 visualizações. Todos os 8 Grupos de Trabalho

debateram as expressões e causas da fome, e as estratégias de incidência

para mudar esta realidade. 

Esse documento constitui a síntese dos relatórios dos 8 Grupos de Trabalho,

buscando identificar convergências, propostas de ação e dar visibilidade às

questões e iniciativas apresentadas sem perder a diversidade das vozes

presentes nas discussões. Nesse sentido, o texto está organizado em seis

seções temáticas, para além desta introdução.

1. EXPRESSÕES DA FOME E SUAS CAUSAS

2.CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E TERRITORIAIS EM SUA RELAÇÃO COM A FOME

3. INSPIRAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA FOME

5. AGENDA PRIORITARIA DE MOBILIZACAO E INCIDENCIA POLITICA 

6. MURAL: AFIRMAR POLITICAS PUBLICAS QUE QUEREMOS

4. SITUACAO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL (SISAN) NA REGIÃO

~

~

~

´ ´

´´

^

~



www.conferenciassan.org.br/ p.2

 Na região Nordeste a fome se expressa a olhos vistos tanto no campo quanto

na cidade, se manifesta na deterioração das condições de vida das pessoas. A

pandemia escancarou a desigualdade no nordeste e trouxe de volta o

fantasma da fome”, “temos mais óbitos do que nascimentos, isso é impacto

da Covid, mas também de outras doenças e da fome”. 

1.EXPRESSÕES DA FOME E SUAS CAUSAS
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 Os quatro eixos foram debatidos por oito grupos de trabalho ao longo do

encontro, e resultaram em reflexões bastante importantes sobre o aumento

da população de rua, a desconstrução de políticas públicas de Segurança

Alimentar, o aumento dos preços dos alimentos, os impactos da seca e das

mudanças climáticas, o racismo institucional, entre outros temas. Ademais,

foram destacadas algumas experiências inspiradoras de promoção do Direito

humano à Alimentação Adequada na região e sinalizadas estratégias de

incidência política da sociedade no combate à fome. A seguir, apresentamos

a síntese dos debates ocorridos nos grupos, desenvolvida a partir das atas de

cada cada grupo.

“A fome aumentou pela falta de políticas públicas”

“A fome tem retirado nossa identidade, ancestralidade e cultura, porque os
alimentos que chegam são processados. É sempre o que tem para o momento,
para sanar a necessidade imediata”

“A concentração de renda causa a pobreza, fome e a miséria. Com a pandemia
estas mazelas sociais ficaram mais evidentes. O Estado neoliberal se exime de

suas responsabilidades e provoca a destruição dos direitos e desmonte de
políticas sociais.”

“A fome também impacta na saúde mental da população”

“A fome tem retirado nossa identidade, ancestralidade e cultura, porque os
alimentos que chegam são processados. É sempre o que tem para o momento,

para sanar a necessidade imediata”

“A política fascista e a falta de vacinas, a decisão do governo de boicotar a
compra das vacinas, torna as pessoas vulneráveis ao vírus. A falta de vacina
fomentou a fome.”

“A fome aumentou desastrosamente, vemos muitas pessoas pedindo comida
na rua, dormindo na rua. Isso não era visto antes do golpe.”



Aumento do desemprego e diminuicao da renda~

www.conferenciassan.org.br/ p.3

Uma das principais manifestações da fome apontadas na região Nordeste foi o

aumento da população de rua, e de pessoas pedindo ajuda e comida. Nas ruas

das cidades, sinais de trânsito, em mercados, transportes urbanos, feiras livres, e

até mesmo batendo na porta das casas. Destaca-se a presença de famílias

inteiras em situação de rua, o que afeta diferentes faixas etárias, de idosos a

crianças, e que em alguns casos está associada a despejos. É significativo o

aumento de catadores e catadoras de materiais recicláveis, e de pessoas em

situação de rua, alimentando-se de restos e sobras nas feiras livres e lixões. É

visível o aumento da fome por todos os lados e também da criminalidade, e com

ela a criminalização dos que têm fome. 

    "a alimentação
escolar é a principal
fonte de alimento
de muitos alunos"

Aumento da populacao em situacao de rua

Os participantes apontam o desemprego como a principal causa da fome. No

sertão chama atenção a fome nas periferias da cidade, famílias que retornaram

dos grandes centros urbanos, do sul e sudeste, pessoas que voltaram para seus

lugares de origem, e retornam sem emprego, o que impacta na realidade do

interior. A fome é mais evidente na área urbana e nas periferias das grandes e

pequenas cidades, ,sem que deixe de ser percebida na área rural, ainda que esta

se mantenha parcialmente protegida pelo papel da agricultura familiar. Em

função da pandemia de Covid-19, ocorreu o aumento do desemprego entre os

trabalhadores informais, que constituem boa parte da força de trabalho,

repercutindo diretamente na subsistência das famílias mais vulneráveis, nas

quais o sustento é obtido diariamente - “trabalham de dia para comer à noite”.

Essa situação faz com que muitos se submetam a trabalhos mal remunerados e

em condições precárias. 

A falta de água, ou a questão hídrica, foi um fator bastante pontuado como

causa e manifestação da fome no Nordeste. Agricultores perderam boa parte da

produção por falta de chuva e de acesso a políticas de acesso à água, em

especial no semiárido. O último contrato do governo federal com a Articulação

do Semiárido é de 2014. A ausência de políticas contrasta com o fenômeno das

mudanças climáticas, que aumenta a seca e a desertificação da região. Falta

água tanto para a produção de alimentos como também para o consumo e para

o preparo dos alimentos.
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1.EXPRESSÕES DA FOME E SUAS CAUSAS (cont.)
~~ ~~

  "aumento da
populacao de rua  e
de pessoas pedindo
ajuda e comida"

~~

~

Falta de Agua´



Efeitos na educacao~
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A desigualdade social foi apontada como um dos principais fatores para o

aumento da fome, destacando-se o seu aumento no período da pandemia. A

concentração de renda causa a pobreza, a fome e a miséria. 

Concentracao de renda

O aumento da insegurança alimentar afeta também a educação, uma vez que

muitos alunos deixam de estudar para buscar trabalho e outros buscam

sustentar suas famílias com as próprias bolsas de estudo. Houve também um

aumento da procura pelo kit merenda dos alunos e familiares. Assim, houve

inclusive um retorno às escolas por parte de alunos desistentes como uma

tentativa para adquirir o kit.

A fome é associada ao aumento dos preços dos alimentos, principalmente da

cesta básica. Isso afeta diretamente a segurança alimentar da população, uma

vez que as famílias precisam escolher o que comprar pensando somente na

subsistência básica, e acabam desconsiderando outras dimensões como a

nutricional e cultural. Há, sobretudo, uma redução no consumo de alimentos in

natura, com aumento de consumo de industrializados e ultraprocessados. Ao

aumento no preço dos alimentos soma-se ao aumento do preço do gás de

cozinha, da gasolina e da energia elétrica.. Falta uma política de garantia de

preços.
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  "o racismo está
entre as principais
causas da insegurança
alimentar" 

~

Aumento do preço dos alimentos

A base estrutural histórica do Brasil é resultado do processo de escravidão. Assim, o

racismo está entre as principais causas da situação atual de insegurança alimentar. O

racismo, nesse processo, é o estimulador da desigualdade em que vivemos, é a causa

da estrutura que define o modelo atual, que impacta na vida dos nordestinos e

nordestinas. A fome se expressa no aumento do racismo em suas diversas expressões:

racial, ambiental e também das desigualdades e violência de gênero.

Racismo

    "a insegurança
alimentar afeta a
educaçao"~

    "falta uma
política de garantia
de preços"

1.EXPRESSÕES DA FOME E SUAS CAUSAS (cont.)
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A falta de renda e o aumento de preços dos alimentos têm determinado que as

famílias precisam escolher o que comprar e nem sempre conseguem escolher

pela qualidade nutricional. A diminuição da qualidade nutricional dos alimentos

consumidos leva a um aumento de doenças como diabetes, hipertensão, vários

tipos de câncer, cardiopatias, obesidade e desnutrição, em todas as faixas

etárias, incluindo crianças pequenas.. A fome retira a presença da identidade,

ancestralidade e cultura nos hábitos e consumo alimentar, levando ao consumo

elevado de produtos ultraprocessados por serem mais acessíveis e capazes de

sanar a necessidade imediata, a fome. 

Na formulação e execução de políticas públicas, muitas vezes os gestores

desconhecem o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

(SISAN), não sabem o que estão fazendo, mas mesmo assim, desconsideram ou

desqualificam a fala da sociedade civil que acompanha historicamente a

implementação das políticas. O que se observa é a desarticulação de

importantes ferramentas de sustentação como o PNAE, PAA, compra com

doação, incentivo à produção, políticas para a agricultura familiar, tudo isso está

em declínio, o que se acentua com o golpe e o atual governo, e a destruição dos

espaços de participação de políticas públicas. Para além do fechamento do

CONSEA, não há mais Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A

ausência política do governo federal faz com que estados e municípios sigam o

exemplo e abandonem o SISAN.
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  "a ausência de
políticas estruturais
produz desigualdade e
fome" 

Na visão dos participantes, uma das principais causas da fome se dá pela ausência de

políticas públicas estruturais que modifiquem o modelo que produz desigualdade e

fome. Essa tem sido a postura do executivo e também da ação de parlamentares. Na

visão de um participante

Ausência e desmonte de políticas estruturais para o
enfrentamento das desigualdades e da fome

    desarticulação
das ferramentas do
SISAN

“O modelo político econômico implantado no país é de morte, e isso reverbera
nas ações parlamentares, que transitam mais pelas situações de emergência,

sem aprofundar as propostas de políticas públicas mais estruturantes”. 

O Estado tende a apostar em políticas públicas assistencialistas de caráter

permanente, o que dificulta investimento em políticas públicas efetivas para a

redução da vulnerabilidade. Destaca-se que durante os anos de governos mais

à esquerda houve um melhor equilíbrio entre políticas estruturais e

emergenciais, mas com o golpe a situação se deteriorou. 

Ma qualidade da alimentacao´ ~~

1.EXPRESSÕES DA FOME E SUAS CAUSAS (cont.)
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Devido à pandemia, com as escolas paradas, os empreendimentos que só

vendiam para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tiveram suas

atividades paradas. Há dificuldade de efetivação do PNAE por questões

burocráticas e falta de vontade política, impedindo que o alimento chegue aos

alunos da rede pública. Uma participante relata que “há casos de alunos que

esse ano receberam boas cestas da alimentação escolar, com peixe e carne

moída, mas esse ano receberam somente em maio algumas poucas coisas”.
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1.EXPRESSÕES DA FOME E SUAS CAUSAS (cont.)

     "fechamento dos
restaurantes populares
impactou na segurança
alimentar de
moradores de rua" 

O projeto neoliberal em ascensão se reflete na limitação dos gastos imposta pela

Emenda Constitucional nº 95, no desmonte dos ministérios de desenvolvimento social

e desenvolvimento agrário, além da reforma trabalhista.

Ausência e desmonte de políticas estruturais para o
enfrentamento das desigualdades e da fome (cont.)

    dificuldade de
efetivação do PNAE

O Bolsa Família passou a ter uma porta de entrada cada vez mais estreita, de

modo que é cada vez mais difícil tirar as pessoas da pobreza. Observa-se ainda

o fechamento de Restaurantes Populares, com impacto sobre a segurança

alimentar de moradores de rua. 

O desmonte das políticas sociais é considerado como um dos principais fatores por trás

do aumento da fome. Na visão de uma das participantes, "houve um propósito de

mandar todos os avanços das políticas pro ralo e nós estamos sem forças para impedir

essa destruição”. Sente-se a falta, em especial do Programa de Aquisição de Alimentos

(PAA), do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que não tem funcionado

como deveria nos estados. E dos programas nacionais de cisternas, P1MC e P1+2 e de

convivência com o Semiárido, que foram dizimados. Houve também cortes nas políticas

destinadas à economia solidária e às mulheres.

Interrupcao da Alimentacao Escolar~ ~~ ~

O aumento da fome e do desemprego também se deve à falta de políticas de

incentivo à agricultura familiar. Para além dos desmontes acima relatados,

durante a pandemia, houve também a proibição de feiras, além de dificuldades

de transporte para levar alimentos saudáveis às cidades por falta de auxílio das

prefeituras. A renda dos agricultores familiares se reduziu muito, assim como a

qualidade dos alimentos consumidos na cidade. Em contrapartida ampliaram-

se e lucraram ainda mais os supermercados. Neste contexto, famílias de

agricultores familiares, acabam também aderindo às culturas do agronegócio.

    falta políticas de
incentivo à
agricultura familiar

Falta de incentivos para a producao de comida de verdade pela
agricultura familiar

~~



Conferencia Popular por Soberania e Seguranca
Alimentar e Nutricional em movimento

~^

SINTESE REGIONAL NORDESTE´

Solidariedade e doacao de alimentos~~
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Existem iniciativas solidárias locais que amenizam a fome, e muitas campanhas

de arrecadação de alimentos nas redes sociais, mas são momentâneas e

insuficientes. Observa-se também, com o aumento das necessidades, iniciativas

como adesão à modalidade de rifa e outros meios para sanar despesas

emergenciais. As pessoas têm se submetido a longas filas para adquirir o auxílio

emergencial, sendo que as que mais dele necessitam acabam por não receber,

por falta de documentação. 

1.EXPRESSÕES DA FOME E SUAS CAUSAS (cont.)

     "ausência de
creches fez com que
mulheres deixassem de
realizar atividades
remuneradas" 

A ausência das creches, a interrupção de compras institucionais de suas cooperativas e

grupos informais, o aumento do cuidado com famílias em vulnerabilidade, impactam na

geração de renda, pois as mulheres acabam por deixar de realizar atividades

remuneradas.

Impactos na vida das mulheres

    as pessoas têm
se submetido a
longas filas para
adquirir auxílio
emergencial
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2.CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E TERRITORIAIS
EM SUA RELAÇÃO COMO A FOME

A fome tem atingido de forma grave povos indígenas, quilombolas e demais povos

e comunidades tradicionais. Paralisação e retrocesso nos processos de

demarcação de terra, comprometem a capacidade de produção de alimentos e

ameaçam a soberania alimentar dos povos. A relação com a FUNAI está cada vez

mais conflituosa. Caciques e demais lideranças indígenas precisando demandar

junto à SESAI e demais órgãos doação de cestas básicas dada a situação grave de

fome. A fome não é uma novidade em terras indígenas e territórios quilombolas,

tendo se agravado com a pandemia, mas é associada principalmente à ausência

de demarcação e titulação. O acesso a terra é central para o pertencimento e

enraizamento ancestral. Na voz de um participante “a solução dos problemas de

pobreza, extrema pobreza e fome começa com a demarcação e reconhecimento

de suas terras, e o respeito à constituição que lhes assegura este direito. Na visão

de alguns participantes, é o racismo estrutural que faz com que o processo de

demarcação seja dificultado

A fome é também resultado da expansão de megaprojetos e empreendimentos,

dentre os quais cabe destacar os que se enquadram como parte da “economia

verde”. Alguns exemplos na região são os parques eólicos e empresas de

produção de energia solar, que estão avançando sobre os territórios da

agricultura familiar e dos assentamentos da reforma agrária, fazendo com que

muitas famílias agricultoras deixem de produzir alimentos, para que as terras

passem a ser utilizadas na produção de energia por grandes empresas. Os

parques eólicos impactam principalmente a caatinga, degradam o meio ambiente

e expulsam os animais de seus habitats. São geradores de fome na medida em

que contribuem também para a expulsão das pessoas do campo, retirando seus

meios de subsistência. O avanço das empresas de mineração também tem

pressionado os territórios da agricultura familiar.

Importa estar atento a um processo de inconstitucionalidade (ADIN), instituído

pela Procuradoria Geral da República (Aras) que ameaça acabar com a autonomia

dos estados (Sergipe já perdeu), de decidir se podem ou não ser instaladas nos

seus territórios usinas nucleares. Este precedente está dado, abrindo a

possibilidade para a União legislar sobre esta questão.

`

Terras indígenas e territorios quilombolas´

       retrocessoas na
demarcacao de terras~ ´

Megaprojetos e empreendimentos de energia “verde” e
mineracao

       a fome e
resultado da expansao
de megaprojetos
empreendimentos 

~

~
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2.CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E TERRITORIAIS
EM SUA RELAÇÃO COMO A FOME (cont.)

A expansão do agronegócio sobre as terras foi amplamente relacionada ao

aumento da fome, na medida em que corrompe os sistemas alimentares locais,

impondo um modelo hegemônico de produção de alimentos pautado em poucas

commodities, no qual a alimentação deixa de ser direito e passa a ser mercadoria.

Como efeitos do avanço do agronegócio, verificam-se questões como queimadas

criminosas, grilagem de terras indígenas, o desmatamento e avanço da

desertificação, a contaminação das sementes crioulas (da paixão) de milho por

sementes transgênicas e a liberação do feijão transgênico. O uso intensivo de

agrotóxicos tem causado intoxicação e diversas doenças em comunidades

tradicionais, dentre as quais a depressão, “doenças que parecem espirituais, mas

que são efeitos dos agrotóxicos”. 

Priorizacao do Agronegocio e uso de agrotóxicos´

        Expansao do
agronegocio corrompe
os sistemas alimentares
locais

´

~
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3. INSPIRAÇÃO PARA SISTEMAS ALIMENTARES
SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS

 

 

A solidariedade e necessidade de adaptação frente à pandemia e o aumento da

fome deram origem a experiências inspiradoras. No Ceará foram citadas feiras que

passaram a funcionar de forma virtual, com entregas durante a pandemia. Há uma

série de iniciativas de movimentos sociais, como a ocupação das cozinhas

comunitárias que foram fechadas, que viraram cozinhas solidárias geridas pelos

próprios movimentos, na Paraíba estão distribuindo até 8 mil refeições por dia. 

feiras virtuais

incidência
política em
rede

Uma outra gama de experiências relatadas foi apresentada a partir da e

Articulação do Semiárido (ASA), dentre as quais a distribuição de cestas básicas

com alimentos agroecológicos, o fortalecimento dos Fundo Rotativos Solidários,

das feiras agroecológica e da venda direta de alimentos agroecológicos,

reutilização de água (saneamento rural e produção de alimentos), fogões

agroecológicos, e fortalecimento dos quintais agroecológicos. 

Durante os grupos de trabalho, de maneira transversal às três perguntas, foram

mencionadas experiências e anúncios inspiradores de sistemas alimentares

saudáveis e sustentáveis, mesmo que esse não tenha sido o enfoque das

perguntas orientadoras do debate. Dentre estes cabe destacar o mapeamento

“Agroecologia nos Municípios”, conduzido pela Articulação Nacional de

Agroecologia (ANA). Realizaram uma ação nas eleições e agora estão cobrando

dos prefeitos a pauta de agroecologia e SAN. Há também uma incidência política

em rede junto ao executivo estadual e legislativo. A Carta compromisso da ANA foi

muito importante para a incidência e acompanhamento. Tem-se conseguido a

incidência legislativa estadual, e estão tentando a nível municipal. 

Distribuição de
cestas básicas
agroecológicas
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4. SITUACÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIOINAL (SISAN) NA REGIÃO
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Existe o Fórum Baiano de Direito Humano a Alimentação

Adequada - FBDHAA. Este Fórum é membro do CONSEA-Ba

CONSEA Estadual

CAISAN Estadual

Estado Plano Estadual

Municípios que aderiram ao SISAN ou tem CONSEA

ativo

parada, aguardando

nomeação do Secretário

Executivo faz um ano

Até antes da pandemia, segundo informações do GGSAN, cerca

de 15 municípios tinham feito a adesão ao SISAN.

Na Bahia temos registros de 40 COMSEAS, mas nem todos estão

em funcionamento regular.

II PLANSAN pronto aguardando

revisão e publicação, o que está

vinculado a nomeação do Secretário

Executivo da CAISAN, que na Bahia

chamamos de GGSAN - Grupo

Governamental de SAN. 

Fórum Estadual de SAN

BAHIA

Não

CONSEA Estadual

CAISAN Estadual

Estado Plano Estadual

Municípios que aderiram ao
SISAN ou tem CONSEA

ativo

Nomeado e não

funcionando desde a

nomeação, há cerca de

três anos

2 municípios com Comseas

Não

Fórum Estadual de SAN

ALAGOAS

CONSEA Estadual

CAISAN Estadual

Estado Plano Estadual

Municípios que aderiram ao
SISAN ou tem CONSEA

atuante

Está parada

Municípios adesos = 44

Municípios com Comsea = 123

Ainda não foi elaborado o III Plano

2020 -2023

CEARA

FÓRUM ESTADUAL DE SAN 
Existe, precisa ser

revitalizado

Situacao Atual~~

´
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CONSEA Estadual

CAISAN Estadual

Estado Plano Estadual

Municípios que aderiram ao SISAN ou tem CONSEA

Fórum Estadual de SAN

PARAIBA

CONSEA Estadual

CAISAN Estadual

Estado Plano Estadual

Municípios que aderiram ao
SISAN ou tem CONSEA

Atuante, nunca parou

durante a pandemia

Atua precariamente

2º Plano Estadual em Elaboração

Fórum Estadual de SAN

MARANHAO

Municípios adesos = 74; Em processo de

adesão = 23; com Plano Municipal = 16;

com Conselho = 97

CONSEA Estadual

CAISAN Estadual

Estado Plano Estadual

Municípios que aderiram ao
SISAN ou tem CONSEA

Ativo

Ativa

3º Plano Estadual em elaboraçãoPERNAMBUCO

FÓRUM ESTADUAL DE SAN 

Em funcionamento

CONSEA Estadual

CAISAN Estadual

Estado Plano Estadual

Municipios que aderiram ao
SISAN ou tem CONSEA

PIAUI

FÓRUM ESTADUAL DE SAN 

~

Situacao Atual~~

´

´
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CONSEA Estadual

CAISAN Estadual

Estado Plano Estadual

Municípios que aderiram ao
SISAN ou tem CONSEA

Fórum Estadual de SAN

SERGIPE

CONSEA Estadual

CAISAN Estadual

Estado Plano Estadual

Fórum Estadual de SAN

RIO GRANDE
DO NORTE

Ativo

Em processo de

reativação e rearticulação

das representações

Não

9

Não

Ativo

Em processo de

rearticulação. Houve

apenas uma reunião dos

membros na gestão

estadual vigente.

Não

Houve o compromisso assumido na

Conferência Estadual, mas pouco se

avançou na elaboração do Plano

Estadual.

O processo de adesão dos

municípios ao SISAN foi

completamente interrompido após a

extinção do CONSEA Nacional. Há

um esforço para manter os conseas

municipais articulados e a agenda

viva nas gestões públicas municipais

Municípios que aderiram ao
SISAN ou tem CONSEA

Situacao Atual~~
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Lutar contra o modelo hegemônico

Enfrentar o capital que alimenta essa estrutura de desigualdades na qual

vive a maior parte da população e construir os processos de lutas por

uma sociedade mais horizontalizada. Os movimentos devem assumir o

debate de um novo modelo econômico, a partir das políticas

econômicas solidárias. E denunciar o fato de que o Brasil tem deixado de

produzir alimentos para produzir commodities. É preciso que haja

políticas públicas para fortalecer economias populares solidárias.

Fortalecer uma agenda nacional de apoio à agricultura familiar e agroecologia

A produção familiar, em especial de base agroecológica, é a mola

mestre para combater a fome, porque ela é responsável por grande

parte da produção de alimentos. É preciso lutar para estancar o

desmonte e recuperar o que se perdeu. Grande parte desta luta pode

acontecer nas esferas estaduais e municipais, sendo especialmente

relevante atentar para as eleições em 2022.

Denunciar o descaso do Estado em relação à fome, fortalecendo ações de
exigibilidade judicial

Realizar campanhas nas mídias denunciando o descaso do Estado

brasileiro com a fome. Protocolar denúncias em entidades internacionais

contra o governo brasileiro. Avançar na aproximação aos órgãos do

judiciário na esfera estadual, que regulam a ação dos governantes.

Precisamos ir para outros níveis de governo. Reafirmar a alimentação

enquanto direito humano e dever do Estado e não caridade A fome não

deve ser tratada como vergonha e responsabilidade individual.

Propor uma Agenda Emergencial de enfrentamento da Fome ao Consórcio
dos Governadores do Nordeste

Os Conseas do Nordeste precisam construir uma pauta emergencial da

fome, fortalecida a partir de uma articulação regional dos conselhos, para

pressionar os governadores por uma agenda de políticas estaduais. Não

podemos sair deste encontro sem uma mensagem clara para o

Consórcio do Nordeste, e para outros consórcios regionais. Apresentar o

diagnóstico da fome que estamos fazendo aqui. 

5. AGENDA PRIORITARIA DE MOBILIZACAO E INCIDENCIA
POLITICA

´ ~~ ^

´
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Criar uma mobilização nacional em defesa das políticas de compras públicas
da agricultura familiar, PAA e PNAE

As compras institucionais são fundamentais para enfrentar a

concentração do abastecimento alimentar, promover sistemas locais e a

produção de comida de verdade. São conquistas dos movimentos

sociais, políticas que precisam ser valorizadas, retomadas em todas as

esferas de governo. 

Fortalecer articulações em defesa da Reforma Agrária e demarcação de terras
indígenas e quilombolas

Somar-se a todas as agendas dos movimentos sociais que protagonizam

esta pauta

Retomar formação política nos territórios

Para enfrentar o sistema capitalista e a disputa de narrativas reafirmando

as nossas narrativas e bandeiras de luta, e elegendo um melhor governo.

Trazer a população para participar de forma ativa nos movimentos

sociais. É preciso também fazer a educação popular e a formação, com

quintais produtivos, cozinhas coletivas, bancos de sementes junto aos

movimentos sociais do campo.

Incidência sobre o orçamento público nacional, estadual e municipal por
políticas de SAN 

Buscar a garantia de recursos para políticas de SAN nos planos

plurianuais municipais, e estaduais, a partir de articulações junto a

instâncias como o consórcio de governadores do nordeste. Demandar

verbas parlamentares para as pautas da SAN. 

5. AGENDA PRIORITARIA DE MOBILIZACAO E INCIDENCIA
POLITICA (cont.)

´ ~~ ^

´
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Mobilização e incidência por políticas municipais de SAN 

A partir de uma atuação em rede, propor uma agenda municipal de SAN,

e utiliza-la como base para pressionar prefeitos que se comprometeram

com nossas pautas nas eleições municipais. Não é uma pauta única, mas

orientações estratégicas para a incidência nos municípios.
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Incidência sobre os processos eleitorais

Preparar candidaturas para o processo eleitoral nacional e estadual e

formas de incidência sobre a agenda política dos/as candidatos/a, de

modo a criar compromisso político com a agenda da agroecologia e

segurança alimentar e nutricional.

Enfrentar o racismo estrutural e institucional 

É preciso sensibilizar e ter um olhar voltado às parte da sociedade mais

afetada: mulheres, povos originários, populações negras LGBTIQI +,

povos do campo, das florestas e das águas. Com “racismo não há

democracia”, precisamos enfrentar o racismo estrutural e institucional,

lembrando que esta era uma agenda prioritária nos últimos tempos de

CONSEA. Somar-se a movimentos que protagonizam esta agenda e

observa o racismo institucional em nossas redes e movimentos.

Mobilização pela manutenção do auxílio emergencial e por renda básica
universal

Somar esforços ao movimentos que defendem a renda básica e reagir a

propostas que desmontam e se apropriam politicamente do Bolsa

Família.

Mobilização pela atualização do salário mínimo 

O salário mínimo precisaria ser aumentado para suprir as necessidades

básicas do cidadão brasileiro, sobretudo em função do aumento do

preço dos alimentos. 

5. AGENDA PRIORITARIA DE MOBILIZACAO E INCIDENCIA
POLITICA (cont.)

´ ~~ ^
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Fora Bolsonaro

Para mudar é preciso tirar Bolsonaro da Presidência. Em nível nacional,

precisamos apostar no Fora Bolsonaro. A conferência precisa estar junto

com os movimentos nisso.

Articulação regional dos CONSEAs frente à extinção do Consea nacional

Fortalecer a CPCE e as formas de diálogo e fortalecimento mútuo nos

estados.
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Fortalecer os fóruns estaduais de SAN

Os fóruns estaduais e também os municipais devem manter

independência dos Conseas, uma vez que os conselhos podem ser

abandonados, extintos, e a sociedade civil segue mobilizada. 

Fortalecer das ações de solidariedade

Incidir na emergência com campanhas de solidariedade, e com uma ação

mais efetiva, buscando organizar em grupos de trabalho, de produção,

fortalecimento das organizações que já existem. Ações nos espaços

públicos com denúncias e anúncios associados a ações emergenciais e

também nas redes sociais. Necessidade de estarmos atentos a processos

que já estão ocorrendo, especialmente os que distribuem alimentos

agroecológicos.

5. AGENDA PRIORITARIA DE MOBILIZACAO E INCIDENCIA
POLITICA (cont.)

´ ~~ ^
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6. MURAL: AFIRMAR AS POLITICAS PUBLICAS QUE QUEREMOS

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

Políticas de compra de cesta básica da agricultura familiar

Acesso à Água Aceso à Terra

´´

Políticas de fortalecimento do controle social

Apoio à Agroecologia

Reforma Agrária

Políticas Públicas para Povos e Comunidades Tradicionais

Conferencia Popular por Soberania e Seguranca
Alimentar e Nutricional em movimento
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Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

Restaurantes Populares Programa de Cisternas

Hortas Urbanas Cozinhas Solidárias

Ampliação Auxílio Emergencial Renda Básica

Apoio à Economia Solidária

Capacitação de gestores públicos para entender as políticas de SAN

Ampliação do Bolsa Família Siraf

Priorização da aquisição local de alimentos

Quintais  Produtivos

Bancos Comunitários de Sementes

Demarcação Políticas de Recaatingamento Biodigestores

Proteção dos pequenos agricultores frente às mudanças climáticas

Assistência à população de rua

Conservação da agrobiodiversidade e dos saberes a ela associados
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- Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), 
- Coletivo Indígena, 
- Coletivo de Ex-Presidentes do Conselho Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional, 
- Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas- CONAQ, 
- Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE), 
- FIAN Brasil, 
- FONSANPOTMA - Fórum Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, 
- Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), 
- Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), 
- Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e
Nutricional (RBPSSAN), 
- Rede de Mulheres Negras para Soberania e Segurança Alimentar e
Nutricional,
- Serviço Franciscano de Assistência - SEFRAS
- Slow Food Brasil

Comissao Organizadora da I Conferencia Nacional,
Popular, Autonoma: por Direitos, Democracia e
Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional 

- Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional
(FBSSAN), 
- CPCE – Colegiado Nacional de Presidentes de Conselhos Estaduais de
Segurança Alimentar e Nutricional,
- Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável;
- Articulação Nacional de Agroecologia (ANA);
- Ação da Cidadania;
- Articulação no Semiárido Brasileiro (ANA);
- Agentes da Pastoral Negra do Brasil (APNs);
- Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG);

apoio

~ ^

Conferencia Popular por Soberania e Seguranca
Alimentar e Nutricional em movimento

~^

SINTESE REGIONAL NORDESTE´


