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Eleiçoes 2022

Por um Brasil com democracia, direitos, dignidade
e comida de verdade
A Conferência Popular por Soberania e
Segurança Alimentar e Nutricional manifesta-se ao
conjunto da sociedade brasileira, eleitoras e
eleitores, partidos políticos e candidaturas,
apresentando um conjunto de propostas voltadas
para a produção, o abastecimento e o consumo
de comida de verdade livre de agrotóxicos e de
transgênicos, agroecológica, produzida pela
agricultura
familiar,
povos
indígenas,
comunidades tradicionais e por comunidades
negras.
A Conferência formada por um conjunto de
movimentos sociais, organizações da sociedade

civil e coletivos [1], constitui-se como movimento
permanente de resistência à fome e à extinção do
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (CONSEA) e contestação às violações
de direitos, racismo estrutural e ameaças à vida.
Atua na mobilização social e incidência política,
com posições expressas em documentos de
referência, cartas públicas, tendo como destaque
a realização do Tribunal Popular da Fome,
realizado com o objetivo de denunciar a omissão
do atual governo no enfrentamento da fome,
dentre outras violações ao Direito Humano à
Alimentação Adequada (DHAA), o que resultou
em uma sentença de condenação e reparação.
[1] Para conhecer nossas ações e documentos políticos acesse:
https://conferenciassan.org.br/

conferenciassan@gmail.com
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Contexto
escassez e aumento dos preços de alimentos e
graves problemas de saúde.

Nossos referenciais para a
~
~
construcao
de proposicoes
~

~

~

Os retrocessos democráticos e de direitos são
fruto do crescimento do campo ideológico e
institucional conservador e de uma agenda
econômica ultraneoliberal. Esse processo tem
promovido desemprego, precarização do
trabalho, empobrecimento da população,
aumento da vulnerabilidade social e da violência,
desvalorização do salário mínimo, aumento da
inflação, dentre outros impactos negativos que
afetam de forma drástica as mulheres, as
populações negras e tradicionais que vivem no
campo e nas periferias e as pessoas LGBTQI+.
A pandemia de Covid-19, reflexo das atuais
formas de produção e consumo e do atual
desequilíbrio ambiental, matou mais de 660 mil
pessoas no Brasil e potencializou a crise
econômica, as desigualdades sociais, étnicoraciais e de gênero, acentuando gravemente a
crise alimentar. O preço dos alimentos não para de
aumentar e mais da metade da população está em
situação de insegurança alimentar. 33,1 milhões
de pessoas estão com fome, o que nos leva a
patamares de insegurança alimentar grave
anteriores à década de 1990.

O Brasil enfrenta, também, uma das piores crises
ambientais de sua história. No Congresso
avançaram vários Projetos de Lei que ameaçam a
vida e os direitos. O contexto de emergência
climática contribui para eventos extremos que
resultam em perda de vidas, danos materiais
conferenciassan@gmail.com

Reconhecemos que as respostas do campo
popular às múltiplas crises demonstram que é
possível transformar a sociedade e as políticas a
partir da soberania alimentar e a realização do
DHAA. Os espaços e mecanismos da democracia
participativa e soberania popular são
fundamentais para a formulação, implantação e
fiscalização de políticas, programas e serviços
públicos. Assegurar o diálogo nos espaços como
os conselhos, fortalece o respeito à diversidade e
autonomia política da população.
Afirmamos que todas as pessoas têm direito ao
acesso, físico e econômico, à alimentação e à
nutrição adequadas, e aos meios para obter os
alimentos saudáveis e produzidos de maneira
sustentável,, sem comprometer os a realização de
outros direitos. As pessoas devem estar livres da
fome e da desnutrição por meio de uma
alimentação adequada e saudável. O Estado deve
respeitar, proteger e garantir esse direito.

~

O Brasil vive, desde o golpe político-jurídico de
2016, retrocessos estruturais, em razão do
congelamento do teto dos gastos (Emenda
Constitucional 95), da subordinação das políticas
nacionais aos interesses predatórios do
agronegócio, das mineradoras e do sistema
financeiro, e da desestruturação da rede de
proteção social, do desmantelamento dos
sistemas nacionais de proteção social, Sistema
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(SISAN), a fragilização do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) e do Sistema Único de
Saúde (SUS).

~

´
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Defendemos a erradicação da fome e promoção
da alimentação saudável a partir do
enfrentamento das desigualdades de gênero e
de raça e na produção de “comida de verdade”
no campo, nas águas, nas florestas e nas cidades.
Os alimentos produzidos pela agricultura familiar,
povos indígenas e comunidades tradicionais, com
o manejo adequado dos bens da natureza, tem
como base os princípios da agroecologia e o uso
de sementes crioulas e nativas. A “comida de
verdade” considera as diferentes dimensões da
sustentabilidade, os conhecimentos tradicionais e
as culturas alimentares .
Reafirmamos nosso compromisso com a
defesa da cidadania, do estado democrático
e a participação social no processo eleitoral.
https://conferenciassan.org.br/
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Nossas propostas para uma agenda de Soberania e
~
Seguranca Alimentar e Nutricional nas eleicoes 2022
~

~
1) PROTECAO SOCIAL, MELHORIA DE RENDA E ACESSO AOS ALIMENTOS

Revogar o teto imposto pela Emenda Constitucional 95/2016 (teto de gastos),
que compromete os investimentos necessários ao combate à fome e à garantia
de direitos.

~

Revisar as deliberações da antireforma trabalhista, com vistas à recuperação da
renda dos trabalhadores formais e informais, com a valorização do salário
mínimo para enfrentar as desigualdades de gênero, étnicas e o racismo
estrutural.

~

~

Retomar o Programa Bolsa Família em bases aprimoradas, gerido a partir do
Cadastro Único das Políticas Sociais (CadÚnico) e do SUAS, com a imediata
inclusão de todas as pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, e a
criação de mecanismos de atualização periódica do orçamento pela inflação.
Considerando ainda a perspectiva de transição para a renda básica de
cidadania.
Priorizar a economia social e solidária com a implantação de programas e a
estruturação de finanças solidárias.
Atualizar os valores per capita do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE),
reajustando-os para a reposição das perdas inflacionárias,
estabelecendo mecanismos legais para o seu reajuste anual com base mínima
na inflação dos alimentos (IPCA Alimentos e Bebidas)[2]

´

Assegurar a implementação da Política de Promoção da Igualdade Racial e
políticas e programas de proteção e promoção das culturas e tradições
alimentares de povos indígenas, comunidades quilombolas, povos tradicionais
de matriz africana, ciganos, comunidades tradicionais, agricultura familiar e
camponesa, respeitando as questões regionais.
Retomar a implementação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (SISAN), recriando o Consea Nacional, responsável pela convocação
da 6ª Conferência Nacional que subsidiará a elaboração do 3º Plano Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional.
Restabelecer as condições para que instituições oficiais (IBGE e outras) gerem
informações regulares e frequentes sobre a condição alimentar e nutricional da
população, especificando as diferenças de gênero, raça/cor e local de moradia,
bem como sobre a agricultura familiar.
2 Clique aqui para conhecer a proposta de reajuste proposta pelo Observatório da Alimentação Escolar

[ ]
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2) ACESSO A TERRA, A AGUA E BIODIVERSIDADE, E A DEFESA DOS BENS COMUNS

Promover a Reforma Agrária Popular, garantindo o cumprimento integral da
Função Social da propriedade e a realização dos direitos territoriais dos povos
originários, nos termos definidos pela Constituição Federal de 1988.
Frear o processo de concentração e privatização das terras públicas com a
revogação da Lei 13.465/17, conhecida como Lei da Grilagem, que alterou os
regimes jurídicos relacionados à regularização fundiária rural e urbana.
Demarcar e titular terras Indígenas e implementar a Política Nacional de Gestão
Ambiental e Territorial em Terras Indígenas (PNGATI), especialmente em terras
não regularizadas onde os índices de insegurança alimentar geralmente são mais
elevados.
Assegurar a interpretação jurídica que assegura a titulação de terras indígenas
conforme a Constituição de 1988, evitando a interpretação equivocada por parte
do Marco Temporal.
Instituir mecanismos de proteção de terras indígenas contra atividades
minerárias, fiscalização e responsabilização dos agentes violadores de direitos.
Retomar as políticas de reconhecimento e titulação de territórios quilombolas,
com incentivo real ao desenvolvimento econômico da população negra.

~

~

~

´
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Garantir a implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável
dos Povos e Comunidades Tradicionais (Dec. 6.040 de fevereiro de 2007),
aprovação do Estatuto Nacional dos Povos Ciganos (PL 248/2015) e do Projeto
de Lei Makota Valdina (PL 1279/2022) do marco legal dos Povos e Comunidades
Tradicionais de Matriz Africana
Assegurar a defesa e a produção dos territórios pesqueiros artesanais.
Assegurar a aplicação de instrumentos jurídicos que reconheçam os direitos de
povos indígenas e comunidades quilombolas, tradicionais e camponesas ao livre
uso da biodiversidade como bens comuns e revisão do marco legal da
biodiversidade (Lei 13123/2015).
Garantir o direito de consulta prévia, livre e informada aos povos e comunidades
tradicionais segundo a Convenção n° 169 da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) e retirar de pauta o Projeto de Decreto Legislativo 177/2021 que
ameaça sua efetivação.
Impedir que projetos de lei que tramitam no Congresso sejam aprovados e
sancionados, em especial o PL da Mineração em terras indígenas (PL 191/2020),
PL 490/07 do Marco temporal), PL 2.633/20 e PL 510/21 - PL da Grilagem, PL
6.299/2002 - Pacote do Veneno, PL 2.159/2021 (antes PL 3.729/2004) PL do
Licenciamento Ambiental (2,159/2021).
conferenciassan@gmail.com
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Garantir o direito à água, reconhecendo seu valor como alimento, assegurando o
acesso, a potabilidade e defesa da água pública em contraposição à privatização
deste bem comum.
Fortalecer estratégias de políticas de convivência com o Semiárido, como o
Programa Cisternas, com a retomada das chamadas públicas para universalização
do acesso às cisternas de consumo e de produção, com exclusividade, na
construção dos equipamentos pelas organizações sociais, de forma a promover a
autonomia para comunidades rurais, sobretudo das mulheres agricultoras.
~
3) PRODUCAO E O CONSUMO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR
~

~

´
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Garantir a produção diversificada de alimentos saudáveis, com o fortalecimento
da política de Assistência Técnica e Extensão Rural, em bases agroecológicas,
´
no âmbito federal e estadual fomento e criação de linhas
de financiamento
subsidiado para a agricultura familiar.
Retomar a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica PNAPO ,
instituída pelo decreto 7.794 2012 e seus instrumentos, com o objetivo de
promover políticas públicas e incentivar a transição para sistemas
agroecológicos, com apoio à produção de alimentos agroecológicos para o
mercado doméstico, com subvenções e garantia de preços mínimos.
Retirar subsídios ao agronegócio e à indústria de alimentos, e instituir
mecanismos de controle da especulação financeira sobre a terra e os alimentos.
Regulamentar e aumentar a tributação de produtos ultraprocessados. Desonerar
alimentos básicos e in natura.
Fortalecer estratégias de implementação das diretrizes do Guia Alimentar para a
População Brasileira e do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2
anos, de forma a proteger a alimentação saudável, controlar os fatores de risco
para obesidade e doenças como hipertensão, diabetes e vários tipos de câncer,
entre outras
Instituir a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos PNARA , PL 6.670, a
implantação efetiva do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos
PRONARA e veto ao PL 6.299 2002, conhecido como PL do veneno.
Subsidiar o consumo de alimentos saudáveis para a população pobre nas
cidades e expandir os equipamentos públicos de segurança alimentar e
nutricional a exemplo de restaurantes populares e bancos de alimentos.
Promover a Reforma Urbana por meio da articulação da gestão territorial e
ambiental incluindo prioridades no planejamento urbano sobre o uso do solo e
recursos naturais com política de moradia, programas de agricultura urbana e
periurbana incluídos, sistemas de abastecimento públicos nos Planos Diretores e
Planos de Desenvolvimento Urbano Integrados.

~

;

(

)

/

(

(

)

conferenciassan@gmail.com
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4) ABASTECIMENTO ALIMENTAR POR MEIO DE CADEIAS

Instituir uma política nacional de abastecimento alimentar que amplie o acesso à
alimentação adequada e saudável oriunda da produção diversificada de base
familiar e agroecológica, com regulação pública dos mercados de alimentos e
ações envolvendo governos estaduais e municipais e organizações da
sociedade civil.

~

~

(

);

~

~

Retomar mecanismos de formação de estoques públicos de alimentos, com o
fortalecimento da Companhia Nacional de Abastecimento Conab bem como
de instrumentos para regulação dos preços e controle da inflação dos alimentos.

~

Ampliar e diversificar os canais de comercialização local de alimentos como feiras
e mercados de produtores, freando a privatização de centrais de abastecimento e
mercados públicos, assegurando a gestão pública destes equipamentos
fundamentais para a garantia do acesso a alimentos saudáveis e tradicionais.
Fortalecer e ampliar o orçamento destinado às políticas de compras públicas de
alimentos, por meio da recriação do Programa de Aquisição de Alimentos PAA
em suas modalidades originais, dentre elas a compra de sementes nativas e
reposição das perdas inflacionárias do PNAE.
(

)

Fortalecer e ampliar programas de fomento e valorização dos produtos nativos
dos povos e comunidades tradicionais, como a Política de Garantia de Preços
Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade PGPMbio , dentre outros.
(

)

Apoiar e reconhecer as práticas de solidariedade da sociedade civil que conectam
agricultores familiares e pessoas em insegurança alimentar e que contribuem para
outras sociabilidades, economias transformadoras e promotoras de sistemas
alimentares saudáveis e sustentáveis, combate à discriminação e violências.

conferenciassan@gmail.com
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^
~ Organizadora da Conferencia
Comissao
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);
- 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
- Ciranda Internacional de Comunicação Compartilha

www.conferenciassan.org.br/
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