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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~

~

“No norte, é gritante a necessidade de um outro modelo econômico” 

“Há gente lucrando com a fome das pessoas” 

“A fome é agora, não espera campanha” 

O Encontro da região Norte aconteceu no dia 02 de julho de 2021.
Inscreveram-se para participar do encontro 294 pessoas, destas 100

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 1.000 visualizações. O encontro contou com a presença

de ativistas indígenas, quilombolas, ribeirinhos, agricultores familiares e

representantes de Conseas estaduais e municipais.

Os grupos de trabalho foram divididos em duas temáticas: os dois primeiros

debateram "Fome e Conflitos Socioambientais" e os outros dois debateram

"Propostas alternativas e Mobilização". Foram debatidas as expressões da

fome na região, conflitos socioambientais, violações ao Direito Humano à

Alimentação Adequada - DHAA, o desmonte das políticas públicas de SAN,

iniciativas para combater as diversas dimensões da insegurança alimentar e

propostas para ação política na região.



Esse documento constitui a síntese dos relatórios dos quatro Grupos de

Trabalho do encontro da região norte, 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.
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As pessoas participantes avaliam que a questão da fome é grande e evidente em

toda a região norte. Seja no meio urbano ou rural, a raiz estrutural do problema,

somada à pandemia da COVID – 19, ao aumento do desemprego e às enchentes

que assolaram a região no início de 2021, agravaram a insegurança alimentar já

existente. No Amazonas, estado com 55% dos municípios atingidos pelas

enchentes, 44% da população passa fome. “A fome é triste”, pontuam os

participantes.

Embora existam ações dos governos estaduais para a distribuição de cestas

básicas, e do governo federal como o pagamento do auxílio emergencial, os

participantes observam que essas medidas não são suficientes para solucionar o

problema.

No caso do auxílio emergencial, a demora para sua aprovação diante do cenário

da pandemia e a posterior redução do valor pago às famílias para duzentos reais

agravaram os números de famílias em situação de insegurança alimentar pois,

como pontuado pelos participantes, “A Fome é agora, não espera campanha”.

1.1. As causas da Fome 

Os participantes fizeram uma reflexão sobre a expressão “Agricultura Familiar” ao

destacar que nem todos os agricultores familiares direcionam suas produções à

subsistência. Foi pontuado que, enquanto os trabalhadores camponeses

produzem para a subsistência e vendem apenas o excedente, muitos agricultores

familiares têm direcionado sua produção ao lucro e se dedicado à monocultura.

Além disso, os participantes observaram que a regularização das terras e a

existência de apoio técnico e financeiro ao produtor “são mais que necessários

para ter acesso à alimentação”. Ou seja, a ausência dessas estruturas é observada

como agravante da fome na região. Ao mesmo tempo, foi pontuado que a

regularização de terras e acesso à grandes linhas de crédito é extremamente

facilitada para o agronegócio. 

Ausencia de apoio tecnico, acesso a credito e regularizacao das terras^

´ ~

~

1.EXPRESSÕES DA FOME E MÁ ALIMENTAÇÃO

    o modelo de
produção de
monocultura tem
gerado fome nas
famílias rurais

  "a fome e triste" ´

  "a fome e agora,
não espera campanha" 

´

Producao voltada ao lucro e monoculturas~

~

A fome nas famílias agricultoras é apresentada como consequência dessa

mentalidade, do direcionamento da produção ao lucro em detrimento da

produção para subsistência. Há uma reprodução do modelo de produção de

monocultura que tem gerado fome nas famílias rurais. Nesse sentido, foi

observado que a redução da fome no campo passaria, dentre outros fatores, por

uma transformação na mentalidade do produtor.
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Alimentacao escolar: ainda nao e uma realidade de todos~

´
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1.1. As causas da Fome (cont.) 

Com a pandemia, além do agravamento da fome no campo, foi observado que a

situação nas periferias das cidades é ainda mais grave. Na região norte, enquanto

as políticas públicas municipais e estaduais de combate à fome são voltadas

majoritariamente para o incentivo à produção de alimentos, a fome fica cada vez

mais forte nas periferias das grandes cidades.

1.EXPRESSÕES DA FOME E MÁ ALIMENTAÇÃO

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

  "a situação nas
periferias é ainda
mais grave" 

E preciso olhar para as periferias: pandemia, desemprego e desigualdade social 

A alimentação escolar é a principal fonte de alimento para muitos alunos. Ainda

assim, temos estudantes que não são contemplados pela alimentação escolar.

Como exemplo, foi observada a situação dos estudantes ribeirinhos de Manaus

que não têm acesso regular à alimentação escolar. A situação é desigual não só

regionalmente, mas dentro do próprio estado.

´

Os participantes observaram que em relação às periferias, “no campo há ainda

recursos naturais para alimentação”. Nas cidades há apenas fome, perda de renda

e moradia que crescem cada vez mais com a ausência de um plano de combate à

fome que não esteja focado na distribuição limitada de cestas básicas.

Os participantes debateram sobre a qualidade das refeições que, quando

oferecidas aos alunos, são compostas por salsichas enlatadas, conservas de carne

e sardinhas enlatadas. Foi pontuado que o acesso dos alunos às verduras

depende das manipuladoras de alimentos (merendeiras), que muitas vezes levam

alimentos de seus próprios canteiros. Conforme observado pelos participantes,

isso é fruto do lobby da indústria alimentícia, de conflitos de interesses com os

próprios gestores e da ausência de incentivos para compra de alimentos frescos,

que favorecem a compra de alimentos industrializados. 
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1.2. O Lobby da indústria alimentícia

Durante o debate, o lobby de empresas como Danone e Nestlé foi apontado como

grande inimigo para a alimentação saudável. Os participantes trouxeram o

exemplo do aleitamento materno, observando que o marketing feito em cima das

fórmulas e novos produtos alimentícios confunde as mães, deixando-as em dúvida

sobre o que é saudável para os filhos. Nesse contexto, foi pontuada a importância

da vigilância em relação ao cumprimento das normas já existentes de apoio à

amamentação. “É preciso estar vigilante” porque as normas existem, mas nem

sempre são cumpridas. 

1.EXPRESSÕES DA FOME E MÁ ALIMENTAÇÃO

   "e preciso estar
vigilante" 

´
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2.CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS

Os participantes descreveram a região norte como “a menina dos olhos do

agronegócio”, destacando a presença de rodovias, linhões de energia eólica,

estrutura logística e suporte necessário para a mineração e o agronegócio. Tudo

isso incentivado e financiado pela cessão de terras, isenção de impostos, acesso à

crédito e baixas penalidades para o desmatamento. 

A grilagem de terra foi apresentada como um dos principais focos de conflito na

região desde o período da ditadura militar. A morte da Irmã Dorothy, missionária

assassinada em 2005 na região de Anapu, Pará, foi lembrada como símbolo desse

conflito que se estende até os dias atuais e continua matando companheiros. 

Em terras ocupadas há muito tempo por quilombolas e indígenas, mas que não

tiveram titulação reconhecida, os grileiros chegam alegando a posse da terra e

expulsando as comunidades. Os participantes também apontaram que,

atualmente, Unidades de Conservação localizadas ao longo da BR 319 estão

sendo invadidas e os moradores dessas unidades, ameaçados pela "jagunçada".

"Estão havendo mortes e os responsáveis são os grileiros”, denunciam os

presentes. 

`

Além do medo e das mortes, os participantes destacaram as dificuldades de

acesso às políticas públicas pelos pequenos agricultores. Em grande parte,

posseiros, esses produtores são impedidos de tirar a Declaração de Aptidão ao

PRONAF (DAP) e receberem o benefício. “É a política querendo bater, o

fazendeiro querendo tirar os produtores de suas terras” e o acesso às políticas

públicas negado”.

Mineracao e agronegocio´~

~

       Regiao Norte e a
menina do agronegocio

´~

´

A grilagem e os conflitos fundiarios´

Em contrapartida, foram discutidos os custos dessa infraestrutura: a exploração da

terra pelas empresas em detrimento do acesso das famílias à terra para produção

de alimentos, a retirada de comunidades tradicionais quilombolas e indígenas de

suas terras, o desmatamento e uso desordenado do meio ambiente e a

contaminação dos rios, “Há um verdadeiro complô contra a sociedade”. 

Os participantes observaram ainda a transformação na produção do dendê em

uma grande monocultura. Muitos agricultores que plantavam alimentos passaram

a trabalhar na produção do dendê à serviço das empresas. Essa produção exige

uma grande quantidade de agrotóxicos que acabam contaminando o solo e os

rios. “Os agrotóxicos adoecem” e a monocultura inviabiliza a diversidade do

plantio.  

      "os agrotoxicos
adoecem"

´

       Unidades de
Conservacao ao longo
da BR319 estao sendo
invadidas e os  seus
moradores ameacados

~~

~

~
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Turismo em massa, Mudancas Climaticas e enchentes´~

       massificacao do
turismo limita o acesso
das comunidades aos
seus meios de producao
e sustento

~

~

~

~
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       tentativa do
governo invisibilizar os
sujeitos da Amazonia^
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2.CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS

Os participantes indígenas destacaram a necessidade de diálogo entre os

municípios e as comunidades indígenas para preservação de sua cultura

alimentar. A entrega de cestas básicas foi apontada como exemplo de violência à

soberania alimentar dos povos indígenas. Os presentes ressaltaram a importância

do incentivo à produção agrícola indígena e à troca de saberes, além do

fortalecimento da aquisição de alimentos da agricultura indígena para a

alimentação escolar.

  A questao indígena e as violacoes a soberania alimentar~ ~

Foi observada a existência de uma tentativa do governo de invisibilizar os sujeitos

da Amazônia ao permitir que a expulsão dos povos indígenas de sua terra

aconteça. É destacado que é preciso sensibilizar as pessoas sobre a importância

que a terra tem para a enorme variedade de modos de vida de indígenas e

quilombolas. 

Garantir a proteção da terra para essas comunidades, é garantir sua

sobrevivência e soberania alimentar. As grandes empresas olham para a terra a

partir do seu valor financeiro. Elas sabem que a terra é lucrativa. 5 ha com

Sistemas Agroflorestais podem render de 3 a 15 mil reais e por isso que

perseguem povos e comunidades tradicionais.

       necessidade de
dialogo entre os
municipios  as
comunidades indigenas

´

`

´

´

Além dos conflitos agrários e da exploração dos recursos naturais da região,

foram discutidos os conflitos decorrentes da privatização de córregos, cachoeiras

e espaços naturais para o turismo. Há uma massificação do turismo que limita o

acesso das comunidades aos seus meios de produção e sustento. 

A exploração de recursos naturais para o turismo, somada às mudanças

climáticas e eventos como enchentes, têm direcionado a migração de famílias

para outros territórios. Essa migração territorial favorece conflitos agrários e

dificulta a produção de alimentos porque a produção de alimentos demanda

tempo.
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3. INSPIRAÇÃO PARA SISTEMAS ALIMENTARES
SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS

 

 

No Amazonas, foi criada uma rede de solidariedade com doações de parceiros

como forma de enfrentar a pandemia. Atualmente esse trabalho também tem sido

direcionado às pessoas impactadas pelas enchentes. No Maranhão, as ações de

emergências no período da pandemia foram feitas através de trocas entre os

produtos entre comunidades com diferentes produções.

Em Lourenço, o núcleo Inaô está dando suporte aos produtores de Ribeirinha.

Quilombolas da região estavam retirando certidão de nascimento com cerca de 70

anos.

rede de
 solidariedade

rede de
cooperação
solidária

feiras de
economia
solidaria

No Tocantins, estão sendo realizadas Feiras da economia solidária. O projeto tem

sido muito bem acolhido e contribuído muito com produtores rurais. Todas as

quartas o produtor traz direto da sua roça, a um preço melhor que o do mercado.

Atualmente, temos 250 produtores nas feiras e vendendo bem, mesmo em meio à

pandemia, parceria com SENAC, feira segura. Não fecharam e tem dado certo.

É dado apoio ao reconhecimento do indivíduo enquanto quilombola, assistência

técnica para sua produção e para escolarização.

No Acre, o movimento da COIAB faz a distribuição de ferramentas e sementes para

apoiar o plantio e a preservação da cultura alimentar nas aldeias.

Em Belém, foi criado um programa de transferência de renda chamado “Bora

Belém” como forma de amenizar a insegurança alimentar na cidade.

Foram apresentadas experiências de economia solidária baseada em uma rede de

cooperação solidária. A economia solidária é trabalho em rede no qual um grupo

fortalece o outro. Em vez de comprar uma farinha ou frango de fora, compramos

do grupo que produz. Isso incentiva um grupo a produzir, porque sabe que o

outro vai comprar. Há muitos grupos de economia solidária. Uma grande iniciativa

poderia ser avançar na política de fortalecimento dessas redes para gerar mais

renda para os grupos e saciar a fome de mais pessoas.

Foram apresentadas experiências de economia solidária baseada em uma rede de

cooperação solidária. A economia solidária é trabalho em rede no qual um grupo

fortalece o outro. Em vez de comprar uma farinha ou frango de fora, compramos

do grupo que produz. Isso incentiva um grupo a produzir, porque sabe que o

outro vai comprar. Há muitos grupos de economia solidária. Uma grande iniciativa

poderia ser avançar na política de fortalecimento dessas redes para gerar mais

renda para os grupos e saciar a fome de mais pessoas.

Distribuição de
ferramentas e
sementes
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3. INSPIRAÇÃO PARA SISTEMAS ALIMENTARES
SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS

 

 

As cozinhas comunitárias e cozinhas solidárias são iniciativas da sociedade civil

do Amazonas que articulam a produção de refeições para a compra da produção

de alimentos da agricultura familiar. No município de Barreirinha, a secretaria de

educação deu início ao processo de compra da agricultura familiar para a

alimentação escolar.

Além dessas experiências, é importante destacar a atuação da ANA Amazônia na

construção de um observatório de SAN na Amazônia e a atuação das

organizações Slow Food Brasil, Slow Food Amazônia, Rede Gastromotiva e da

CATRAPOA - Comissão de Alimentos Tradicionais dos Povos no Amazonas.

    cozinhas
 comunitárias e
cozinhas solidárias
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Alerta da saída
das mulheres
indígenas do
Consea PA

Conferencia Popular por Soberania e Seguranca
Alimentar e Nutricional em movimento

~^

SINTESE REGIONAL NORTE´

www.conferenciassan.org.br/ p.10

4. SITUACÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIOINAL (SISAN) NA REGIÃO

 

A situação do SISAN na região norte é de desmobilização. Dos sete estados da

região, apenas três apresentam CONSEAs: Acre, Tocantins e Pará. Dentre esses,

apenas dois estão em funcionamento:Tocantins e Pará

Em relação à adesão municipal ao SISAN, apenas a situação do Tocantins foi

relatada durante os encontros. No Estado, 19 municípios já aderiram ao sistema e

outros 10 estão em processo de adesão.  

No que se refere aos Fóruns estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional, não

foram identificados em nenhum dos sete estados da região norte. Sobre os

CONSEAs em funcionamento, foi denunciado o alinhamento do governador do

Acre, ao governo federal e a saída das mulheres indígenas do CONSEA do Pará.

Desmobilizacao~~

Em relação às CAISANs estaduais, a situação é ainda mais dramática . Ao olhar

para sua presença nos estados da região, verifica-se que apenas dois estados

apresentam CAISANs, Amazonas e Tocantins, e em ambos, não os órgãos não

estão em funcionamento.
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Fortalecimento e ampliação de iniciativas de Economia Solidária

ampliação de iniciativas como troca de cestas de alimentos entre

agricultores

Fortalecimento do SISAN na região

Criação da Rede de Segurança Alimentar e Nutricional da Região Norte.

Criação e implementação dos conselhos populares municipais de

Segurança Alimentar, pois diante da falta de apoio do poder público, é

necessário fortalecer os conseas independentemente do poder público.

Fortalecimento de políticas de incentivo à agricultura familiar e
agroecológica, com participação indígena

Pelo resgate da alegria na produção e preparo cultural dos alimentos,

pela participação nos conselhos de cultura pela defesa dos aspectos

culturais da alimentação.

Incentivo à políticas de transferência de renda

Assegurando transferência de renda e distribuição de cartão alimentação

para famílias atingidas pela enchente e prejudicadas pela pandemia.

Fortalecer as mobilizações pelo acesso a terra e territórios e denúncia dos
conflitos e violações de direitos na amazônia

5. AGENDA PRIORITARIA DE MOBILIZACAO E INCIDENCIA
POLITICA

´ ~~ ^

´
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6. MURAL: AFIRMAR AS POLITICAS PUBLICAS QUE QUEREMOS

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

Bancos de Alimentos

Políticas para diminuição e controle dos agrotóxicos

Produções Agroecológicas

 Economia Solidária

Acesso à Água Aceso à Terra

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN

Feiras de produtos da economia solidária e da Agricultura Familiar

Proteção às Terras Indígenas 

Preservação do Meio Ambiente

Financiamento

Respeito aos saberes tradicionais 

Agricultura urbana e periurbana

´´

Suporte à produção

Agricultura Familiar

Bancos de Aleitamento Materno

Agroecologia Cultura Alimentar Aleitamento Materno

Respeito à Terra

Proteção às Terras Quilombolas

Apoio à População Ribeirinha

Reconhecimento da população quilombola
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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
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