
  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. 

           O Encontro da região Sudeste aconteceu no dia 14 de julho de 2021.
Inscreveram-se para participar do encontro 710 pessoas, destas 220

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. 

           Os Grupos de Trabalho foram divididos em torno de quatro temáticas

diferentes: i) Expressões da Fome, ii) Conflitos sócio-ambientais, fundiários,

desigualdades e racismos, iii) Inspirações de políticas/iniciativas por sistemas

alimentares saudáveis e sustentáveis e iv) Dinâmicas políticas dos

movimentos, redes e SISAN. Nos grupos, 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 oito Grupos
de Trabalho. Ele busca 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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“A fome não é fake, é real e dói”

“A Fome é o extremo da violação de muitos outros direitos. A Fome indica a
violação generalizada dos direitos, de humilhação político-proposital. (...) é um
projeto de oprimir e de violentar, por parte de quem devia nos proteger.”

“Os governantes estão alienados. Os movimentos sociais estão fazendo papel que
deveria ser dos governos. Estamos todos desassistidos” 

“O Agronegócio alimenta a fome.”

Na região sudeste, o debate sobre as expressões da fome e suas possíveis causas

esteve muito associado à noção de violência e violação de direitos. A fome, em si,

é tomada como “violência alimentar”, como “forma de opressão”, como “o

extremo da violação de muitos outros direitos”, “um atentado contra os direitos

humanos”.  Visões expressas nos grupos de trabalho revelam o abandono da

população por parte do Estado, os “governantes estão alienados” e os mais

vulneráveis “desassistidos”, persiste uma situação de “humilhação político-

proposital”, um projeto de “oprimir e violentar, por parte de quem deveria nos

proteger”.

Fome como violacao de direitos e violencia ~

~

^

Desemprego e pracarizacao do trabalho~

~

Para a grande maioria dos participantes a fome está associada ao desemprego e à

precarização do trabalho. Mas a dificuldade de acesso à alimentação é

considerada como algo anterior à pandemia, muito associada à fragilização do

trabalho, a partir de fenômenos como a “uberização” e terceirização de serviços, e

a reforma trabalhista. 

Ao desemprego somam-se as remoções e despejos, tanto em áreas urbanas

quanto rurais, que deixam as pessoas em situação ainda maior de vulnerabilidade,

com fome e sem moradia. A população não consegue pagar alugueis, e a isso

soma-se o autoritarismo e a violência do estado em favor do capital privado,

despejando pessoas, e com isso aumentando a população em situação de rua,

tanto em capitais quanto no interior dos estados, sem que existam políticas

públicas para o seu acolhimento. Este processo de exclusão acaba por levar ao

preconceito e  à criminalização dos que passam fome. Além do aumento das

pessoas em situação de rua, os despejos levam a instalação de ocupações em

áreas ociosas, sem qualquer infraestrutura e em extrema vulnerabilidade. Deve-se

registrar ainda o avanço das grandes incorporadoras sobre áreas de demarcação,

como as terras indígenas do Jaraguá, na cidade de São Paulo.

Remocoes, despejos e aumento da populacao em situacao de rua~

~ ~ ~

~ ~
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Aumento dos precos dos alimentos, do gas e da luz~ ´
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Fome e Racismo
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A fome está também associada ao aumento do preço dos alimentos, do gás de

cozinha e da eletricidade. Para além da redução da quantidade de alimentos

consumidos, há também uma redução da qualidade. Acentua-se a tendência de

transição de hábitos alimentares e de aumento da obesidade, até mesmo em sua

convivência com a fome. 

Alimentos ultraprocessados a baixo custo são cada vez mais comprados e

consumidos pelas crianças, e também distribuídos em cestas de alimentos. A

transição alimentar segue associada a uma tendência de concentração dos

mercados em favor da homogeneização do consumo alimentar, com sérios

impactos sobre a saúde das pessoas, o que é reforçado pelas agressivas

propagandas da indústria de alimentos. 

O racismo aparece como uma das mais arraigadas causas da fome. A população

negra, que vive nas periferias das cidades, é “impedida de descer o morro para ir ao
trabalho”, não conta com serviços de transporte, não tem creche onde deixar os

filhos, têm seu “direito de ir e vir violado”. 

As divisões e desigualdades entre os que têm e os que não têm o que comer são

também vivenciadas de forma preconceituosa e racista. A fala de um dos

participantes revela a força do preconceito racial “uma das expressões da fome é o
preconceito contra aqueles que não tem nada, que não tem 7 reais para comprar 1
kilo de arroz. Quando um morador de rua, ou uma criança com roupinhas humildes
pede um sanduíche e você não dá porque tem medo dele te assaltar. (...) Essas
divisões fazem com que a fome aumente”. 

Interrupcao da Alimentacao Escolar~

~

~

Muitas falas nos GTs associam o aumento da fome à interrupção da alimentação

escolar, em função da suspensão das aulas durante a pandemia. Em muitas

cidades houve grande demora na distribuição das cestas, o que aconteceu de

forma muito irregular. Na visão de alguns participantes, "as crianças do ensino

público ficaram abandonadas”.  Municípios que optaram pelo vale alimentação,

como é o caso do Rio de Janeiro, destinaram valores insuficientes, a um número

pequeno de escolares. Na visão de uma das participantes “as crianças sofreram

racismo”. Houve também o descumprimento da aquisição dos 30% da agricultura

familiar, o que gerou mobilização e pressão por parte da sociedade civil.

aumento da fome
associado a interrupcao
da alimentacao escolar~

~ ~

~

    uma das expressoes 
da fome e o preconceito
contra aqueles que nao
tem nada

~

~
^

´

        alimentos
ultraprocessados de
baixo custo são cada
vez mais consumidos
pelas criancas~

~
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    nao ha compromisso
dos governos com as
necessidades da
populacao~

~ ´

        governos negam-
se a prestar assistencia
alimentar, mas seguem
oferecendo subsidio ao
agro

^

Fome X Agro 
A fome é associada ao projeto político prioritário de expansão do agronegócio, na

contramão daquilo se propagandeia com um grande celeiro de produção de

alimentos. Na visão de um dos participantes “Não tem cabimento um país com
agronegócio pujante, e população passando fome”. Os governos negam-se a

prestar assistência alimentar, alegando falta de recursos financeiros, ao tempo que

seguem fazendo grandes investimentos e oferecendo subsídio ao agro. As

monoculturas em grandes extensões de terra agravam a fome, na medida em que

expulsam povos indígenas, quilombolas e camponeses de suas terras,

contaminam os solos, a água, os cultivos agroecológicos e aqueles voltados para a

subsistência, e secam os aquíferos. 

´

Desmonte do Estado e Retrocesso das Politicas Publicas
A fome é apresentada como expressão das históricas desigualdades sociais, como

consequência do “sistema econômico vigente”, do “levante neoliberal que mina os

interesses públicos coletivos”. A fome se acentua com o retrocesso de políticas

sociais, de soberania e segurança alimentar e nutricional e com o avanço sobre

terras de povos indígenas e comunidades tradicionais e dos/as camponeses que

produzem comida de verdade. 

Não há compromisso dos governos com as necessidades da população, nem com

a implementação de políticas públicas. As políticas de enfrentamento da fome

implementadas na pandemia não dão conta da totalidade e complexidade da

situação. Auxílio emergencial e cestas não chegaram a todos e são insuficientes.

“Aquilo que era pouco se tornou invisível”. Na visão de alguns dos participantes, o

governo federal deve ser responsabilizado, sendo preciso “falar sobre a

responsabilidade judicial e efetividade das políticas públicas”. 

Muitas políticas públicas praticamente deixaram de existir ou tiveram perda

significativa de orçamento. Este é o caso do Programa de  Aquisição de Alimentos

(PAA), do PRONAF, das políticas de regularização fundiária e aquelas voltadas para

os assentamentos rurais. O Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à

Fome foi desmontado. Acabaram com o Sistema Nacional de Assistência Social

(SUAS), os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS E CREAS) e o

Cadastro Único da Políticas Sociais (CadÚnico), o que inviabilizou o acesso às

políticas públicas emergenciais. Desmontaram o Sistema Nacional de Segurança

Alimentar e Nutricional (SISAN). Não há mais políticas de acesso à água. Houve

perda do valor real das aposentadorias, o que afeta também a renda das famílias.

Não há mais orçamento público para políticas voltadas aos povos e comunidades

tradicionais, principalmente na pandemia.     

             

~

´ ´
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cozinhas solidarias´

       CEASAS não
estão priorizando o
pequeno agricultor

A falta política de apoio aos pequenos produtores e de reforma agrária.

Desmontaram o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA). Não há seguro para

os agricultores familiares no caso de geadas. Há dificuldades de sincronização das

DAPs o que está prejudicando o acesso dos agricultores a políticas como o

PRONAF, PNAE e PAA, especialmente as mulheres chefes de família.

As CEASAS estão comprando de produtores de outras localidades, não priorizando

o pequeno agricultor. Na visão de um dos participantes, "este governo quer colocar

a agricultura num pacote só”, fazendo desaparecer as especificidades da

agricultura familiar, o que se revela na dificuldade e luta dos movimentos sociais

para a se manter um Plano Safra específico para a Agricultura Familiar. O

orçamento destinado à agricultura familiar, não é suficiente para que possam

alimentar o país. 

Frente à ausência do Estado, a sociedade civil e os movimentos sociais estão se

mobilizando em iniciativas de combate à fome, sobretudo no contexto da

pandemia. Foram citadas uma série de iniciativas, com destaque para as que são

realizadas por coletivos de favelas, pela juventude, nas casas de matriz africana, as

que conectam os movimentos sociais do campo e da cidade, e as que associam a

distribuição de alimentos a processos de formação para a cidadania e segurança

alimentar e nutricional. 

Foram citadas várias experiências de cozinhas solidárias e iniciativas de

distribuição de cestas de alimentos em muitas favelas, como as criadas pela

Juventude Fogo no Pavio em SP, na comunidade de Manguinhos (RJ), das

cozinhas solidárias dos Movimento de Trabalhadores Sem Teto (MTST) e

Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), os comitês da Ação da Cidadania, as

ações de distribuição de cestas de alimentos saudáveis e criação de quintais

produtivos pelo Centro de Ação Comunitária CEDAC/RJ e orientações sobre

aproveitamento integral de alimentos pelo Coletivo de SAN. Valorizou-se também a

criação de portais (sites) que facilitam a doação e o mapeamento dessas iniciativas.              

Desmonte do Estado e Retrocesso das Politicas Publicas (cont.)

Resistencia e Solidariedade Alimentar^

Muitos relatos revelam que, mesmo com o aumento exponencial das iniciativas de

doação de alimentos por parte da sociedade civil, não há como atender a

crescente e permanente demanda. Uma participante conta que “quando

oferecemos 100 cestas, aparecem 500 pessoas”, não há como alimentar tantos

“quilombos urbanos”. O mesmo tem acontecido com a distribuição de alimentos à

população em situação de rua. 

´´
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Os CONSEA do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santos realizaram várias

ações de incidência nas políticas públicas, por exemplo para a instalação de

restaurantes populares, bancos de alimentos, de denúncia e monitoramento das

políticas para garantir a alimentação para alunos das escolas públicas e para a

defesa do PNAE. No caso de São Paulo, como o CONSEA encontrava-se vacante,

várias instâncias de participação e controle social, como CAE, e Comissão gestora

da inserção de orgânicos na alimentação escolar, Comusan e também o Fórum

Paulista de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional atuaram em parceria

com MPF para garantia da compra da agricultura familiar pelo PNAE.

Resistencia e Solidariedade Alimentar (cont.)^
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As origens dos conflitos socioambientais e territoriais foram associadas à

colonização do Brasil, como questões historicamente enraizadas, que hoje se

refletem de maneira dramática no governo Bolsonaro. Os crimes ambientais,

praticados por grandes empresas acontecem com a conivência dos governos. 

2.CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS, TERRITORIAIS E VIOLÊNCIAS

Na região sudeste tem destaque as violações relacionadas às atividades

econômicas de mineradoras, às grandes monoculturas de eucalipto, megaprojetos

de irrigação e ao extensivo uso de agrotóxicos. 

Crimes socioambientais da mineracao~
Minas Gerais e Espírito Santo são vítimas, principalmente, dos crimes cometidos

pela Vale.  No caso do rio Doce, o mar de lama, soterrou pessoas, contaminou as

águas, acabou com os peixes, e não houve nenhuma iniciativa concreta para a

revitalização da fauna e da flora. 

       crimes
cometidos pela Vale

´

~

Crimes socioambientais do agronegocio
No vale do Jequitinhonha e Norte de MG, predomina a monocultura do eucalipto,

o que tem acabado com água e inviabilizado a produção da agricultura familiar. 

No triângulo mineiro, em São Paulo e Espírito Santo, principalmente em função do

monocultivo da cana de açúcar, a produção do agricultor familiar está sendo

contaminada e comprometida, especialmente por conta da pulverização aérea. 

Em todos os estados têm se percebido o aumento do uso de agrotóxicos. Uma

das participantes apontou a gravidade da perseguição a pesquisadores/as, como

é o caso da professora Larissa Bombardi. 

Privatizacao da agua e contaminacao dos corpos d'agua´~~ ~

Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, estão enfrentando processos de

privatização das estatais de abastecimento de água, além da contaminação das

águas por agrotóxicos e metais pesados, causados pelo uso intensivo de

inseticidas, por dejetos e lixos industriais . 

´

Violacoes ao direito a terra~~ `

Em todos os estados estão acontecendo desapropriações, conflitos em

acampamentos e assentamentos rurais. Eles são resultado da paralisação

completa da reforma agrária, da falta de políticas sociais e econômicas que

beneficiem os trabalhadores e trabalhadoras rurais, bem como do descaso de

políticos e governantes. Também em todos os estados estão acontecendo

despejos, de forma arbitrária e ilegal, com apoio da polícia militar. No Rio de

Janeiro acontecem com a conivência de prefeitos, partidos políticos e até mesmo

do próprio Incra. 

~

       situacao tensa
em territorios
quilombolas nao
demacados

´

~

~

~

       monocultura de
eucalipto inviabiliza a
agricultura familiar

       conflitos em
acampamentos e
assentamentos
rurais

´

~ ´



       situacao tensa
em territorios
quilombolas nao
demacados

´

~

~

~
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2.CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS, TERRITORIAIS E VIOLÊNCIAS

´

Violacoes ao direito a terra (cont.)~~

A situação é tensa em territórios quilombolas ainda não demarcados, em função

da paralisação da regularização fundiária. A violência contra os indígenas e seus

territórios também é uma realidade no Estado do Rio de Janeiro. Mas, as situações

de violência contra as populações indígenas, quilombolas e povos de terreiro é um

problema que ocorre em toda a Região Sudeste, embora possam se expressar de

diferentes formas e intensidades.

Violencia contra as mulheres^

A violência doméstica se acentuou com a pandemia. Às questões de violência

física, soma-se o acesso desigual às condições de trabalho, que leva à falta de

autonomia econômica. Segundo relatos aumentaram muito as denúncias ao

movimento sindical, de violação às mulheres do campo, das florestas e das

águas. Denúncias que vão desde o assassinato de companheiras, à privações de

acesso à saúde e alimentação. 

Faltam delegacias especializadas para combater essa violência, para além da

carência de creches e escolas. A violência contra as mulheres se acentua também

com a falta de urbanização, de asfaltamento de ruas, iluminação e transporte

público. Foi destacado ainda o desmonte de políticas específicas voltadas para

as mulheres, já não existe mais uma secretaria ministerial e orçamento público de

alguns programas, o Pronaf mulher está esvaziado. 

       violencia
domestica se acentuou
na pandemia

´
^

`
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3. INSPIRAÇÃO PARA SISTEMAS ALIMENTARES
SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS

 

 

Existem uma série de agendas propositivas e mapeamentos feitos por

organizações, movimentos e redes que precisam ser melhor apropriadas por nós e

melhor divulgadas. Algumas destas são:

- Agroecologia nos Municípios (Articulação Nacional de Agroecologia)

- Ação Coletiva Comida de Verdade

- Agenda Betinho (Ação da Cidadania contra a Fome)

- Mapeamento das ações do CONSEA/RJ sobre as atividades das organizações da

Sociedade Civil para combater a fome na pandemia. O mapeamento vai continuar,

ampliando-se, em parceria entre UERJ-CAISANS/RJ- CONSEA/RJ.

- Rede de Escuta Popular e Mapa de ações e vulnerabilidades no Município de São Paulo

Nos grupos de trabalho apareceram de forma destacada debates que giram em

torno da noção de “territórios de produção, distribuição e acesso aos
alimentos”, com a valorização tanto de políticas que incorporam em seu desenho

a perspectiva de compras institucionais e conexão entre a produção local da

agricultura familiar e o acesso à alimentação saudável, como é o caso do PAA e do

PNAE, quanto de redes autônomas de comercialização e consumo, da agricultura

familiar, economia solidária e agroecologia, que articulam vários atores em um

mesmo território. São experiências de “circuitos curtos”, menos dependentes de

transportes e combustíveis fósseis. Dentre as experiências relatadas foi valorizada

a Rede Sisal (Circuito de Comercialização Solidária da Agricultura Familiar e

Urbana) em Belo Horizonte, constituída por mais de 90 organizações de

agricultoras/es familiares e urbanas/os e beneficiários da reforma agrária que tem

atuação em mais de 100 municípios mineiros, e que gere a CAFA, que é a Central

de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana, que funciona como um

entreposto metropolitano para a comercialização dos alimentos produzidos. Outra

experiência citada é a Rede Agroecológica Caiçara, em Ubatuba (SP), que foi

inicialmente apoiada pela prefeitura, tornando-se posteriormente uma rede de

comercialização e consumo independente.

circuitos curtos

hortas urbanas

educacao popular
para cidadania

~~

Foram muito valorizadas as experiências de agricultura urbana, com exemplos de

hortas urbanas, utilização de lotes vagos para produção de alimentos, fomento

aos quintais produtivos e redes autogestionadas de certificação e

comercialização. Também as experiências de educação popular para a cidadania,

com o objetivo de ampliar a consciência política quanto aos direitos e

possibilidade de modificar o cenário da fome, bem como as escolas de educação

no campo, com metodologias inspiradas em Paulo Freire. 
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4. SITUACÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIOINAL (SISAN) NA REGIÃO

 

 

Em todos os estados da região observa-se a fragilização institucional das
instâncias do SISAN, que são os conselhos estaduais e as câmaras intersetoriais.

Em todos os estados houve a redução dos recursos orçamentários, tanto federais

quanto estaduais, destinados aos conselhos. Apesar das dificuldades

orçamentárias, todos os estados realizaram conferências estaduais, em
2019/2020, e seguem atuando na ampliação, fortalecimento e mobilização dos

conselhos municipais e comissões regionais, através de eventos e capacitações, e

no monitoramento das políticas públicas. Em todos os estados houve

enfrentamento político da sociedade civil dos conselhos com os governos, pela

ampliação de políticas de enfrentamento da fome durante a pandemia.

Os Conseas da região, à exceção de São Paulo, estão ativos e com forte

protagonismo da sociedade civil. No RJ a Caisan está ativa e atuante, Houve a

construção de um Plano pela CAISAN-CONSEA que contribuiu com o último PPA,

porém com a troca de Governo não chegou a ser publicado. MG teve o plano

aprovado recentemente, mas com 18 meses de atraso. No ES a Caisan está

praticamente inoperante, o Plano que existe tem vigência de 2011 a 2015, existem

no estado 33 conselhos municipais, sendo que destes 6 fizeram adesão ao SISAN. 

captura
corporativa

No âmbito do SISAN, a captura corporativa se expressa na tomada da

Presidência e Vice-presidente do CONSEA-SP, pela Associação Brasileira da

Indústria de Alimentos (ABIA) e da Sociedade Rural Brasileira (SRB). A metodologia

utilizada no processo de eleição atenta contra os processos democráticos de

participação. Essa estratégia deixou representantes da sociedade civil de
interesse público como da agricultura familiar, do setor acadêmico, entre outros ,

e representações daqueles diretamente atingidos pela insegurança alimentar

como trabalhadores, povos e comunidades tradicionais, população negra e

mulheres fora do jogo. Representações estas que historicamente representam a

sociedade civil nos Conseas. O Colegiado de Presidentes de Conseas Estaduais
(CPCE) não reconhece como legítima esta decisão, que se configura como

grave situação de conflito de interesses, violando as determinações da Política
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A Conferência Popular se

posicionou publicamente sobre o assunto. Ainda sobre São Paulo cabe

mencionar que há Plano Estadual de SAN, publicizado em 2018. Ele informa que

há 155 municípios com conselhos criados, porém menos de ⅓ está ativo.  

CPCE alerta que
SP viola  PENSAN 

Conferencia
Popular se
posicionou

fragilizacao
institucional

~~
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Na esfera municipal, observa-se que a ausência de conselhos favoreceu a
fragmentação dos programas de SAN no contexto da pandemia, impedindo

uma ação mais intersetorial. Em alguns poucos estados e municípios funcionaram,

mesmo que de forma frágil, comitês emergenciais ou de crise, como forma de

facilitar o diálogo com as várias secretarias. 

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

Há consenso quanto à necessidade de processos de capacitação de
conselheiros da sociedade civil e de cuidado com a composição e os processos
eleitorais dos conselhos, haja visto a tomada do CONSEA-SP. 
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5. AGENDA PRIORITARIA DE MOBILIZACAO E INCIDENCIA
POLITICA

Articulação Nacional em Defesa do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE)

No congresso nacional e junto aos gestores e casas legislativas,

nas três esferas de governo

Articulação Estadual e municipal pela garantia das compras públicas da
Agricultura Familiar

Pressionar o poder público estadual e municipal para que seja

garantida a aquisição de 30% da agricultura familiar no âmbito

do PNAE, e fortalecidos e/ou criados por meio de lei

programas estaduais e municipais de aquisição de alimentos.

 

Articulação em defesa do Direito à Terra

Em resistência aos vários PLs que tramitam no congresso

nacional e que ameaçam os direitos de camponeses e povos

originários. Não ao PL da Grilagem.

Com o PL 490 que tramita no Congresso querendo autorizar

exploração em terras indígenas. Isso é uma grave violação,

pois vai gerar mortes, expulsão e agravamento dos problemas

ambientais nesses territórios indígenas.

Mobilização pelo aumento e continuidade do auxílio emergencial 

Mobilização para derrubada da Emenda Constitucional n.º 95

Mobilização pelo retorno imediato do CONSEA Nacional

Mobilização em defesa do SUAS, SUS e SISAN

Conferencia Popular por Soberania e Seguranca
Alimentar e Nutricional em movimento
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Fortalecimento de ações de exigibilidade judicial

Acionar órgãos do judiciário, nas três esferas, pela garantia do direito

humano à alimentação e implementação de políticas estratégicas
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Criação de comitês de crise e enfrentamento da fome pela sociedade civil e
movimentos sociais

Autônomos em relação ao poder público

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

Fortalecimento das ações de solidariedade e resistência

Em especial as que articulam a distribuição de alimentos agroecológicos  

Fortalecimento dos movimentos da cultura alimentar, como forma de luta,
preservação e resistência

Pelo resgate da alegria na produção e preparo cultural

dos alimentos, pela participação nos conselhos de cultura

pela defesa dos aspectos culturais da alimentação.

Aprimoramento das estratégias de comunicação e diálogo com a sociedade

Para além do conceito de insegurança alimentar e dos círculos da SAN,

buscando maior ressonância na população. 

Incidência sobre os processos eleitorais

Com mais atenção à educação política voltada às escolhas dos

representantes no parlamento e nos conselhos. 

Fortalecimento das frentes de combate ao racismo

Contribuir na erradicação do racismo estrutural, a partir do debate da

fome e do desigual acesso aos alimentos, fomentando a participação ativa

de pessoas negras, quilombolas, povos de matriz africana nos nossos

espaços, e pela aproximação com suas redes e frentes de luta

União com todas as lutas: Fora Bolsonaro

A luta pela soberania alimentar é também a luta pela soberania popular,

por isso a necessidade de maior articulação com outras frentes de luta 

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) 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Equipamentos públicos de SAN Restaurantes Populares

Bancos de Alimentos

priorização de aquisição local de alimentos da agricultura familiar

Capacitação de agricultores para o acesso às compras institucionais

Políticas para diminuição e controle dos agrotóxicos

Incentivo aos grupos de compras coletivas

Hortas Comunitárias

Reforma Agrária Popular

Apoio à Agroecologia 

Apoio à Economia Solidária

Acesso à Água 

Aceso à Terra SISAN

SUAS

SUS

Apoio à Agricultura Familiar na Pandemia

Assistência Técnica e Extensão Rural

Assistência à população de rua

Proteção dos pequenos agricultores frente às mudanças climáticas

Crédito rural

Respeito e preservação dos alimentos dos povos tradicionais como patrimônio

Escolas Família Agrícolas Educação do Campo

Agricultura urbana e periurbana

Territórios Aquícolas

´´



www.conferenciassan.org.br/ p.15

^

- 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);
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