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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~

~

DHAA é um ponto que deve ser pensado todo dia: resolveu-se a
fome de hoje, mas e amanhã?

“Negam a essas populações o direito ao meio ambiente e nega
também o direito ao futuro'

“a Agricultura Familiar nos fará trilhar os próximos passos para
combater a fome” 

O Encontro da região Norte aconteceu no dia 23 de juho de 2021.
Inscreveram-se para participar do encontro 212 pessoas, destas 110

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. Participaram ativistas, quilombolas,

nutricionistas, agricultores familiares, professores e representantes de

conselhos de segurança alimentar e nutricional (Conseas).

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. 

“temos tantos alimentos que não chegam às mesas”

“Temos galhos roídos, mas o tronco pode ser fortalecido”



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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Foi observado que, durante a pandemia, o número de pessoas em situação de rua

aumentou muito, sendo visível nas ruas das cidades da região. Diversas iniciativas

de distribuição de cestas básicas vêm sendo feitas e amplamente divulgadas na

região, mas ainda assim há uma grande quantidade de pessoas em situação de

fome. Essas iniciativas são importantes, mas insuficientes porque “O Direito

Humano à Alimentação Adequada (DHAA) deve ser pensado todo dia: resolveu-se

a fome de hoje, mas e amanhã?”. É preciso de ações contínuas mas, os poderes

públicos não alcançam as populações mais carentes e mais vulneráveis.

Em relação à má alimentação, foi observado que, o marketing em cima de

produtos alimentícios criado pela indústria cria demandas de alimentação que não

existiriam sem ele. “Há uma demagogia sobre a divulgação/propagandas com

alimentos “super saudáveis”, cria-se uma demanda de consumo de alimentos

saudáveis que não é atendida pelo consumo dos produtos anunciados. O perigo

do marketing é ser exagerado e por vezes falso, confundindo a população e seus

hábitos alimentares.

Marketing e industria alimentícia

´

1.EXPRESSÕES DA FOME E MÁ ALIMENTAÇÃO

    número de
pessoas em
situação de rua
aumentou com a
pandemia

Temos galhos roídos, mas o tronco pode ser fortalecido

No Centro-Oeste há muita área agricultável e grande produção de alimentos. O

problema se dá em duas ordens: a primeira com a grande destruição e perda da

biodiversidade dos biomas presentes (Cerrado e Pantanal) para extensão de áreas

agricultáveis, com isso modificação de microclimas e empobrecimento de solo, e a

segunda fala-se da ordem do que é plantado na região, que muitas vezes

obedecem o interesse exclusivamente do agronegócio, para produção de

commodities e alimentos para a produção da pecuária, deixando a agricultura

familiar e da produção de alimentos regionais reféns de pequenas áreas e ainda

ultra expostas.
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O problema é que esse alimento não chega às mesas da população. “O problema

maior se dá pelas pessoas não terem dinheiro” dificultando o acesso à

alimentação, principalmente no contexto em que estamos vivendo, de aumento

da inflação e do preço dos alimentos.

E a agricultura familiar, que teve quatro ações pontuadas pela manhã, nos fará

trilhar os próximos passos para combater a fome, no centro-oeste onde temos

tanto alimento mas que não chegam às mesas.



Descaso com a Alimentacao escolar e com a populacao indigena~

´

~ ~
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1.1. As causas da Fome 

Os participantes observaram que a região centro-oeste é marcada pela

contradição entre riqueza do agronegócio e fome da população na região. “Há

essa contradição evidenciada”. Deveria haver uma priorização da alimentação em

relação ao lucro. A alimentação da população deveria ser prioridade, mas o

agronegócio recebe muito mais investimento do que a agricultura familiar. Nos

investimentos, "faltam apoio e prioridade para Agricultura Familiar".

1.EXPRESSÕES DA FOME E MÁ ALIMENTAÇÃO

    "falta
monitoramento do
estado alimentar e
nutricional das
crianças"

  "falta apoio e
prioridade para
Agricultura Familiar " 

 Agronegocio e priorizacao do lucro

Os participantes discutiram, a partir do exemplo do município de Dourados- MS,

onde há dificuldade em atender todos os estudantes do programa. Durante a

pandemia, muitos alunos que antes tinham acesso aos alimentos a partir da

educação deixaram de ter, contribuindo para o aumento da fome. Além disso, falta

monitoramento do estado alimentar e nutricional das crianças. “Com o mínimo de

esforço e vontade, é notado que se pode sim fazer acontecer melhorias nessa

área”.

Partindo do mesmo exemplo, foi evidenciado o descaso com a população

indígena e sua produção de alimentos. Os participantes observaram que não há

suporte à produção de alimentos da agricultura indígena. Falta apoio financeiro,

que poderia ser dado pela prefeitura a partir do PAA, e também apoio técnico.
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2.CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS

Os participantes observaram a importância da articulação entre a defesa da

Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN) e a luta pela água. A crise

hídrica está instalada no país e mais de 70% da água doce disponível é usada pelo

agronegócio, não pela população ou pela Agricultura Familiar.

"Os conflitos ambientais que afetam a população no campo geram reflexos na

população da cidade". Foi observado que, nos últimos anos, com destaque para o

último governo, houve um aumento nos conflitos na região do pantanal que

acompanha o desmonte das políticas ambientais. As queimadas, além de

agravarem os conflitos na região, promovem a perda da diversidade na fauna e

flora da região, a saúde do solo, uma crise hídrica e prejuízos às comunidades

indígenas e quilombolas atingidas pelo fogo. Nesse sentido, a destruição do

Pantanal contribui para o aumento da insegurança hídrica e alimentar.

Não há políticas públicas e medidas de proteção para esses territórios, além da

estagnação de seu processo de regulamentação. A omissão do Estado

acompanha o avanço e pressão do agronegócio para incorporar esses territórios

em sua produção. Ademais, a população quilombola ainda lida com o racismo

cultural e estrutural ao tentar ter acesso aos serviços públicos por meio do

CADúnico. Existem dificuldades de cadastro e de aceitação por parte dos

gestores e funcionários das prefeituras e secretarias.

Crise Hidrica e Agronegocio´

´

       Importancia da
luta pela Agua

^
´

A Destruicao do Pantanal ~

      Queimadas
agravam conflitos
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 "A questão socioambiental não se desvincula da questão fundiária,
sendo uma questão central para o desenvolvimento de políticas"

~

Outro ponto de destaque na discussão dos participantes foi a relação entre a

produção do agronegócio e o racismo ambiental. A região do pantanal abriga

grandes plantios de soja e milho. Os primeiros, devido à grande quantidade de

agrotóxicos, produzem uma poeira tóxica que contamina as comunidades

quilombolas da região. Além disso, o plantio de milho afeta as comunidades

detentoras de sementes crioulas. O racismo ambiental se faz presente quando o

Estado mostra-se omisso às consequências dessas produções para as

comunidades tradicionais.

Racismo Ambiental 

       Racismo
ambiental se faz
presente
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3. INSPIRAÇÃO PARA SISTEMAS ALIMENTARES
SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS

 

Foram apresentadas brevemente as seguintes iniciativas que têm sido feitas na

região Centro-Oeste: no estado de Goiás foram observados o Projeto Restaurante

do Bem, um restaurante popular, articulação com a CONAB para doação de

alimentos e banco de alimentos feito em parceria com a CEASA. O Programa Mesa

Brasil, organizado pelo SESC Brasil, foi apresentado com destaque na cidade de

Goiânia. O programa consiste na arrecadação e distribuição de alimentos com

objetivo de agir sobre a insegurança alimentar agravada no contexto da

pandemia.

restaurante do
Bem 

hortas
comunitárias

Os participantes compartilharam a experiência da Feira Agroecológica

Interinstitucional, uma feira organizada pelo MST, Movimento Mulheres de

Canudos e outros movimentos. Antes da pandemia, a feira acontecia nas

Universidades e agora acontece online. 

Foram apresentadas iniciativas ainda em fase de articulação e implementação,

como a articulação da organização Aliança MS que está articulando a implantação

de restaurantes populares no Mato Grosso do Sul e a articulação do CONSEA DF

para implementação de hortas comunitárias.

   Feira
Agroecológica
Interinstitucional 
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Além dessas iniciativas, no Distrito Federal o Conselho Regional de Nutricionistas

(CRN) tem atuado junto ao CONSEA DF, na divulgação de informações e

produção de materiais informativos para nutricionistas. No mês de junho, mês

LGBTQIA +, foi lançado um material especial sobre o tema.  

materiais
informativos 
para
nutricionistas



 

Em GO, a 
 articulação das
pautas de SAN
ocorre no
CONESAN 
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4. SITUACÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIOINAL (SISAN) NA REGIÃO

 

O SISAN na região centro-oeste conta com CONSEAS ou Fóruns por toda a região:

há CONSEA no Distrito Federal e no Mato Grosso do Sul e Fóruns Estaduais em

Goiás e Mato Grosso do Sul. No Distrito Federal, o CONSEA DF ficou inoperante

entre 2019 e 2020, tendo retomado suas atividades apenas no início de 2021.

Atualmente, as agendas prioritárias são a realização da   5ª conferência do DF e a

formulação do 3º Plano de SAN.

No Mato Grosso do Sul, há uma CAISAN em nível estadual. Há apenas dois

COMSANs no estado: em Dourados e em Campo Grande. Em Três Lagoas havia

um COMSAN mas ele foi inativado. Dentre os desafios percebidos para ampliação

e fortalecimento do SISAN na região, encontram-se a disponibilidade dos

participantes e a pouca proximidade com os assuntos debatidos. Atualmente na

capital há um movimento para criação da CAISAN municipal de Campo Grande.

Embora em Goiás não haja CONSEA, a articulação das pautas de SAN ocorre no

CONESAN. Atualmente, a principal agenda está em torno da defesa do PNAE e do

fortalecimento do PAA. As articulações são feitas em parceria com o FNDE,

CECANE, secretarias de educação, agentes pastorais e CONAB. No estado, há

também um Fórum estadual de SAN que está em funcionamento. A CAISAN não

está em funcionamento, mas existe e deverá retomar em breve.
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Investimentos para políticas públicas de SAN existentes, com transparência e
participação social

É preciso investir na agricultura familiar, aumentar os recursos PAA e

promover a transparência nas licitações de compra da agricultura

familiar. 

Engajamento para defesa e correta execução do PNAE

 “O desmonte do governo nos fez dar alguns passos para trás, tornando-

se necessária a defesa do PNAE e demais programas através da união da

sociedade civil.” É preciso se engajar para defender o PNAE, seja com

petições, twitaços, militância e divulgação. Além disso, é necessário

cobrar das entidades executoras, a adequada execução do PNAE”.

Mobilização pela ampliação de políticas para a Agricultura Familiar e
Agroecologia

A agricultura familiar está sendo abandonada. É preciso programas de

transferência de renda efetivos, retomada da assistência técnica, e

multiplicação de oportunidades para venda dos produtos.

Fortalecimento das instâncias do SISAN

Defesa do SISAN e reativação do CONSEA e CAISAN nacionais, e o

fortalecimento do SISAN nos estados e municípios. Efetivação da pauta

dos movimentos para população negra dentro dos CONSEAS.

Sensibilização de gestores atuantes nas políticas de SAN 

Monitoramento do desmonte das políticas de SAN e incidência no legislativo

5. AGENDA PRIORITARIA DE MOBILIZACAO E INCIDENCIA
POLITICA

´ ~~ ^

´
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A partir do acompanhamento de portarias, decretos e projetos de lei.

Incidir coletivamente no Congresso Nacional, Assembleias legislativas e

Câmaras municipais, espaços de poder pressionado.
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Investimentos na divulgação de legislações referentes à produção e proteção
dos alimentos, património alimentar e da sócio-biodiversidade

Promoção e defesa do aleitamento materno

Apoio às mobilizações por demarcações dos territórios indígenas
quilombolas

Para preservar e garantir a atenção a essas populações, não violando

seus direitos.

Ampliação das redes: articulação com movimentos sociais e outros grupos da
sociedade civil

Precisamos pensar o porquê de movimentos sociais, de base, e jovens

não estarem presentes na nossa rede de SAN: Como fazemos para se

alinharem a nós? Como trazer os movimentos sociais para dentro destas

redes? É preciso ampliar o alcance dos debates, chegar na agricultura

familiar, nos jovens e trazê-los para os espaços de participação.

Se soma a campanhas pela preservação da floresta nativa, para que esteja
"em pé e produtiva"

5. AGENDA PRIORITARIA DE MOBILIZACAO E INCIDENCIA
POLITICA

´ ~~ ^
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 Criar Comitês de Combate à Fome
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6. MURAL: AFIRMAR AS POLITICAS PUBLICAS QUE QUEREMOS

Alimentação Escolar para todos

Bancos de Alimentos

Preservação dos Territórios Indígenas e Quilombolas

Preservação Ambiental

Igualdade Racial

´´

Apoio Técnico

Escoamento da Produção

Participação da Sociedade Civil

Agroecologia

Acesso à alimentação

Reforma Agrária
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Agricultura Indígena

Transferência de Renda

Agricultura Quilombola

Compra de alimentos da Agricultura Familiar

Monitoramento de Políticas Públicas

Igualdade de Gênero

Preservação de Nascentes Agricultura Urbana

Hortas Comunitárias

Censo 2021 Separação de resíduos sólidos

Mudança do Sistema Alimentar
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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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