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APRESENTAÇÃO

A revista Alimenta é o resultado da elaboração de um planejamento estratégico participativo, 
de conhecimentos e capacidades institucionais e individuais e de muitos programas, projetos 
e ações reconhecidamente importantes, mas também muitos desafios impostos à gestão de 
políticas públicas. A Alimenta propõe um espaço de formação e disseminação da informação, com 
o objetivo de dialogar sobre temas, prática e saberes científicos e populares, nas várias temáticas 
que envolvem a Segurança Alimentar e Nutricional - SAN.

Esta edição inaugura um espaço permanente, com duas publicações ao ano. Nos artigos, 
entrevistas e notícias publicados contamos com a participação de experts, de universidades, 
de servidores/as, de usuários, da sociedade civil, num diálogo permanente sobre as dimensões 
ambientais, sociais, culturais e nutricionais que envolve a elaboração de políticas públicas de 
SAN. De maneira especial, esta edição conta com uma seção sobre a atuação no enfrentamento 
aos efeitos da COVID-19 no município. 

Desejamos que a leitura seja permeada pela energia dos vários saberes, nos ajude a refletir sobre 
a SAN e sua relação com a vida nas cidades, a justiça social, a resiliência, a sustentabilidade e o 
nosso papel seja de gestores, técnicos, usuários, controle social, consumidores, nesta rede que 
se entrelaça a favor do direito humano à alimentação adequada (DHAA).

Maíra Colares
Secretária Municipal de Assistência Social, 

Segurança  Alimentar e Cidadania

Darklane Rodrigues
Subsecretária de Segurança 

Alimentar e Nutricional
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Diversas são as experiências de sistemas 
alimentares alternativos ao redor do mundo. 
Pode-se destacar, por exemplo, a agricultura 
apoiada pela comunidade (ou CSA – Commu-
nity Supported Agriculture), uma espécie de 
cooperativa entre consumidores e produto-
res locais que combinam entre si o plantio e o 
consumo saudável de alimentos nutritivos de 
época, geralmente orgânicos, ao longo do ano. 
Há também iniciativas como o slow-food – um 
movimento que prega o comer consciente, de 
maneira prazerosa e com qualidade, com uso 
de ingredientes locais – o comércio justo ou 
fair-trade – que promove a venda de produ-
tos por preços justos, com padrões sociais e 

agricultura sustentável até o ano de 2030. Sem 
dúvida o aprendizado com a institucionalização 
da Política de Segurança Alimentar no Brasil 
e as estratégias de combate a fome pode ser 
atribuído a uma conjunção de fatores, dentre os 
quais cabe destacar a criação e a consolidação 
de sistemas alimentares alternativos, sobretu-
do em âmbito local e regional. 

ARTIGO 1

POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR 
E NUTRICIONAL DE BELO HORIZONTE: 
VINTE E SETE ANOS DE HISTÓRIA

Darklane Rodrigues Dias 
Subsecretária de Segurança 

Alimentar e Nutricional

Bruno Magalhães
Assessor de Planejamento e 

Gestão Estratégica (2018/2020)

A política pública de Segurança Alimentar e 
Nutricional do município de Belo Horizonte 
completou 27 anos em 2020. De forma inova-
dora, na década de 90 vivenciamos a criação 
do órgão gestor da Política e a elaboração e 
implementação de estratégias de Abasteci-
mento e Combate à Fome, que posteriormen-
te se tornaram modelos para a organização do 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional - SISAN. Naquele momento a fome 
era a centralidade das discussões e de acordo 
com os estudos da Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) a 
fome retorna ao centro das atenções da organi-
zação, e isso não ocorre despropositadamente, 
já que esta vem aumentando no mundo. Segun-
do o relatório O Estado da Segurança Alimen-
tar e Nutricional no Mundo em 2018, lançado 
por 5 agências das Nações Unidas, o número 
de pessoas em situação de fome no mundo 
ampliou-se de 804 milhões para 821 milhões 
entre 2016 e 2017. O Brasil, no entanto, regis-
trou uma diminuição de 4,6% da população em 
situação de fome em 2004-2006 para menos de 
2,5% em 2015-2017, mantendo-se oficialmente 
fora do mapa da fome, neste período.

Segundo a FAO, os dados levantados pelo 
estudo são alarmantes, pois colocam em risco 
o segundo dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável, cuja meta é alcançar fome zero e 

Várias são as definições encontradas na lite-
ratura, mas grosso modo podemos dizer que 
consistem em sistemas de produção, distri-
buição e consumo de alimentos baseados na 
(re)conexão entre produtores/as e consumi-
dores/as, permitindo e estimulando novas 
formas de relacionamento e governança, 
formando uma rede de atores, cujas práti-
cas promovem uma alimentação saudável e 
sustentável, incluindo-se nesta última não só 
a ideia de sustentabilidade ambiental, mas 
também a sustentabilidade econômica por 
meio da redistribuição de valor aos produto-
res primários da cadeia

MAS O QUE 
SÃO SISTEMAS 
ALIMENTARES 
ALTERNATIVOS?
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ambientais certificados – ou, ainda, a denomi-
nação de origem – que comprova o vínculo do 
produto com o meio geográfico, pelos fatores 
naturais e humanos. Essa última, diga-se de 
passagem, não é só coisa de vinhos espanhóis 
ou azeites portugueses, mas também dos nos-
sos queijos mineiros, como o Serro, o Canastra 
e o Salitre.

Ao longo dos seus 27 anos de política públi-
ca de segurança alimentar, Belo Horizonte 
ficou mundialmente conhecida por conseguir 
também implementar um sistema alimentar 
alternativo. Aliás, de forma única e inovado-
ra até então, o município logrou implantar 
um sistema alimentar alternativo conduzido 
pelo setor público, a partir de interação perma-
nente com a sociedade civil e baseado no acesso 
direto a serviços e em práticas regulatórias de 
mercado, alcançando ampla escala e elevada 
resiliência.

Com grande inovação inicial e mais intensa-
mente a partir de 2017 o sistema alternativo ali-
mentar de Belo Horizonte conta hoje com três 
pilares fundamentais, a saber:

o fornecimento direto de alimentação 
à população, por meio dos restaurantes 
populares (RPs), da alimentação esco-
lar, da assistência alimentar a entidades 
socioassistenciais, da assistência alimen-
tar emergencial à famílias em situação 
de insegurança alimentar e do banco de 
alimentos; 

a regulação de mercado e a promoção de 
feiras para fornecer alimento de baixo custo 
à população por meio dos sacolões ABas-
teCer, dos Mercados Municipais, das feiras 
livre, modelo, direto da roça, orgânica e 
de agricultura urbana;

o fortalecimento da agricultura familiar e 
da agricultura urbana, com base na agro-
ecologia, por meio dos sistemas agroe-

I

II

III

Os números são impressionantes. Apenas 
em 2019 foram mais de 90 milhões de refei-
ções servidas à rede escolar e socioassisten-
cial; mais de 2,5 milhões de refeições servidas 
nos Restaurantes Populares; 387 toneladas de 
alimentos doados pelo Banco de Alimentos; 19 
mil toneladas de alimentos comercializados 
nos ABasteCer e mais de 1 milhão de quilos de 
alimentos contratados da agricultura familiar, 
totalizando mais de R$ 3,7 milhões investidos, 
somente nesta última ação.

Nos últimos três anos, o município de Belo 
Horizonte ganhou duas iniciativas que visam 
reforçar a resiliência e ampliar seu sistema 
alimentar alternativo local. A primeira delas 
foi a ampliação com a reabertura do Refeitório 
localizado na câmara municipal e o atendimen-
to do Restaurante Popular II – Josué de Cas-
tro, situado na região hospitalar, que passou a 
servir além do almoço, também café da manhã 
e jantar. Com a medida, dos cinco equipamen-
tos de refeição subsidiada do município (qua-
tro restaurantes populares e um refeitório), 
dois servirão as refeições completas nos dias 
de semana. O outro é o RP I - Herbert de Sou-
za, situado ao lado da rodoviária. Os preços são 
bastante acessíveis: o café da manhã custa 
R$ 0,75, o almoço R$ 3,00 e o jantar R$ 1,50. 
Beneficiários do Programa Bolsa Família 
pagam apenas 50% do valor e pessoas em situ-
ação de rua acessam o serviço com gratuidade.

cológicos institucionais e comunitários, a 
implantação de quintais produtivos, siste-
mas agroflorestais, pomares e hortas co-
munitárias em comunidades vulneráveis 
para desenvolvimento de territórios sus-
tentáveis, e as compras institucionais da 
agricultura familiar. De maneira trans-
versal aos pilares figuram as iniciativas 
de educação alimentar e nutricional, bem 
como as qualificações em agroecologia e 
em gastronomia. 
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A outra iniciativa foi o encontro do Prefeito de 
Belo Horizonte,com prefeitos/as e produtores/
as da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
para o fortalecimento da alimentação saudável 
e da agroecologia. É sabido que grande parte 
dos alimentos consumidos em Belo Horizonte 
são provenientes da região e do colar metropo-
litano. Diante disso, está sendo criada uma rede 
de produtores/as metropolitanos com vistas ao 
estabelecimento da certificação da produção 
agroecológica, que identificará ao consumidor 
a procedência saudável e sustentável do ali-
mento. A rede conta com 8 núcleos territoriais 
constituídos, abrangendo 28 municípios.

Completados 27 anos da política pública de 
segurança alimentar e nutricional em Belo 
Horizonte, sua atuação – com fortes raízes 
locais – permanece expandindo-se e gerando 
frutos à população municipal.
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ARTIGO 2 

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
PARTICIPATIVO COMO INSTRUMENTO 
GERENCIAL NA POLÍTICA MUNICIPAL 
DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL DE BELO HORIZONTE

Bruno Magalhães
Assessor de Planejamento 

Gestão e Estratégica (2018/2020)

O planejamento estratégico é um processo con-
tínuo e sistemático de formulações de médio e 
longo prazo que busca orientar a tomada de 
decisões por meio da análise e antecipação de 
contextos de ação, definição e monitoramento 
de resultados, controle e ajustes constantes¹. 
É uma das funções gerenciais fundamentais, 
tendo sido cada vez mais adotado pelo setor 
público, em uma miríade de diferentes formas, 
devido à crescente escassez de recursos, à 
proliferação das exigências e necessidades dos 
cidadãos e ao complexo arcabouço de diretri-
zes, normas e regras de atuação, que impõem 
uma execução eficaz, efetiva e eficiente da 
gestão pública².

O planejamento estratégico, nesse sentido, 
responde ao problema da sobrevivência das or-
ganizações no tempo, uma vez que a realidade 
social e econômica está em constante mudan-
ça. No caso do setor público, a questão da so-
brevivência desloca-se do âmbito estritamente 
organizacional para a dimensão da relevância 
da política pública em termos de sua efetivida-
de, isto é, da sua capacidade de gerar impacto 
na sociedade.

Não se trata, no entanto, de um processo apo-
lítico ou tecnicamente “neutro” como chegou 
a ser veiculado por expoentes da chamada 
Nova Gestão Pública³, uma vez que a própria 
definição do(s) problema(s) público(s) a serem 

enfrentados pela política pública, bem com as 
soluções (resultados) articuladas e suas ferra-
mentas ou instrumentos perfazem uma cons-
trução coletiva que é eminentemente política e 
deve ser o quanto mais democrática possível. 
Segundo Carneiro e Menicucci (2011):

“Diferentemente da gestão privada, a 
gestão pública deve permitir a expres-
são de valores que não são apenas 
instrumentais, mas políticos. Neste 
sentido não se limita aos meios, mas 
incorpora também os objetivos, sua 
definição e sua articulação operati-
va, orientando-se a partir de valores 
sociais. Remete à necessidade de ar-
ticular a concorrência entre objetivos 
alternativos e a necessidade de gerir 
a interdependência e a cooperação 
organizativa para o alcance dos obje-
tivos políticos. Dentro da lógica polí-
tica, a gestão pública deve facilitar a 
expressão de vontades, fazer a me-
diação entre elas e encontrar valores 
para conduzir as ações⁴.”

Essa abordagem integrada e holística do fe-
nômeno da administração pública, portanto, 
inscreve o planejamento enquanto um proces-
so de inovação e adaptação técnico-política, 
assumindo a complexidade dos desafios sociais 
frente a uma dimensão histórica e a cenários 
cambiantes.

Nessa perspectiva, a Subsecretaria de Segu-
rança Alimentar e Nutricional de Belo Horizon-
te lançou, em 2018, o processo de planejamen-
to estratégico participativo (PEP), com o duplo 
objetivo de definir e organizar os resultados 
pretendidos para suas diversas áreas no triê-
nio 2018-2020. Simultaneamente, o processo 
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Campanha contra a Fome 
e a Miséria pela vida
Instituição do CONSEA
Criação da SMAB - 
DDPCAB
Forte articulação com a 
Sociedade Civil

GT de Promoção da Saúde - 
estratégia intersetorial | ações 
de EAN
Criação da CAISAN
Parceria UFMG e outras 
universidades

Maior ampliação da Escola Integrada
Dietas Especiais
Fim do GT Promoção da Saúde
Nova ampliação do quadro de supervisão
GT de Promoção do Envelhecimento Ativo

EC 64 - Alimentação Direito Social
Prêmio Gestor Eficiente da AE
Referências regionais
Inspeção de hortifrúti

Institui Política Municipal de 
Agricultura Urbana
Atendimento gratuito a Pop. 
em Situação de Rua nos RPs

Implantação do SISAN
Esquadrão da 
Alimentação
Site, Teatro Educativo

Institui CAISAN - BH
EAN - Prêmio 
Fundação Nestlé

Reforma Administrativa 
SUSAN - SMASAC
Reabertura RP CMBH
Instituição CRESANS

IVENA
Prêmio Pacto de Milão
Abertura RPII - Café da manhã 
e Jantar
PEP - SUSAN

Crise Financeira - Licitações fracassadas
Desabastecimento
Novo olhar para SMASAN
Grupos de Pesquisa - GEASAN e GEAN

Brasil sai do mapa da fome
EAN - Finalista
Prêmio ODM Minas

Nomeação Nutricionistas 
do Concurso Público
Circuito de EAN

Criação de SIMSAN
Desvinculação do RP - 
criação da GPAP
Mudança do Depósito 
para CAM

Assistência Alimentar - SMAS
Núcleo de Controle de 
Qualidade
Formação Cantineiras
Parceiria UFOP
EAN - Ref. Órgãos de Defesa 
do Consumidor

Criação do FBSAN

Retomada CONSEA
Criação COMUSAN
Lei PAA

Reforma Administrativa - 
SMAAB
Cria o Centro de Referência 
de SAN - sem articulação

Criação do SISAN
Criação da PESAN
Piloto da Escola 
Integrada

Inauguração do RPII - MDS
Implantação Umeis

Criação do 
FMSAN e 
CONSEA-MG

Instituição 
do CAE

FOA - Reunião da 
cúpula mundial 
de alimentação e 
agricultura 
Atividades Culturais 
Integradas RPI

Descentralização do PNAE
Transferência SMED p/ SMAB
Inauguração do RPI
Criação do COMASA
SMAB/EAN nas ruas

1993

2007

2009

2009/2010

2011

2013

2014/2015

2017 2018

2016

2014

2012

2008

1995 1996

1998

2003

2005 2006

2004

1998 2000

1994

veio a definir uma estratégia de monitoramen-
to e apoio da execução, com vistas ao alcance 
dos resultados propostos, em chave de coo-
peração entre assessoria de planejamento e 
gestão e áreas finalísticas, ao qual se voltará 
mais adiante.

Reconhecendo a institucionalidade da políti-
ca municipal de segurança alimentar e nutri-
cional (SAN), que em 2018 cumpria 25 anos 
desde sua criação com a Secretaria Munici-
pal de Abastecimento em 1993, bem como o 
caráter historicamente situado da formulação e 
implementação de políticas públicas, a meto-
dologia adotada pelo PEP partiu da reconstru-
ção coletiva e participativa dos principais mar-
cos temporais da atuação de SAN no município. 
O resultado foi apresentado,  conforme  diagra-
ma a seguir:

Em seguida, e consonante com a dimensão 
contingente da ação pública, isto é, restrita às 
capacidades e limitações presentes, foi feito 
um exercício de delimitar as principais forças, 
fraquezas, oportunidades e ameaças à políti-
ca municipal de SAN. Como se sabe, os dois 
aspectos iniciais (forças e fraquezas) dizem res-
peito à dimensão interna da organização, en-
quanto os dois aspectos finais (oportunidades 
e ameaças) referem-se à dimensão externa. A 
síntese da matriz FOFA é apresentada a seguir:
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Finalmente, cada equipe elaborou seu objetivo 
estratégico, compreendendo sua visão de futu-
ro e valores. O objetivo estratégico é a concre-
tização da estratégia pretendida, que posterior-
mente foi desdobrada em 57 metas específicas 
mensuráveis. Tais metas dividiram-se em três 
diferentes níveis, a saber: 

Comprometimento e experiência da equipe
Gestão direta e parcerias nos serviços 
prestados

Valorização da sociedade e fortalecimento 
da política
Diálogo e parceria com sociedade civil, 
academia instituições públicas e órgãos 
da PBH

Infraestrutura adequada e pessoal suficiente
Fluxos internos de gestão e comunicação

Lacunas e limitações dos marcos legais
Incertezas políticas e orçamentárias

•
•

•

•

•
•

•
•

F

O

F

A

vinculadas ao Contrato de Metas: instru-
mento  de  contratual zação  de  resultados  
estabelecido entre a Secrtária Municipal 
de Assistência Social, Segurança Ali-
mentar e Cidadania e o Prefeito de Belo 
Horizonte, compreendendo os resultados 
prioritários da gestão.

vinculadas ao Plano Plurianual de Ação 
Governamental: instrumento legalmen-
te constituído de planejamento a mé-
dio prazo, que consolida os compromis-
sos da administração pública perante 
a sociedade.

I

II

III vinculadas ao planejamento da SUSAN: 
instrumento que compreende os produ-
tos emergentes e setoriais não abarcados 
pelos dois primeiros.
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Os três níveis, em seu conjunto, formam o PEP-SUSAN, constituído pelos objetivos estratégicos e o 
portfólio de programas, projetos e processos para sua execução:

Reafirmar a posição de Belo 
Horizonte como referência 
da Política Municipal de 
SAN, por meio da inovação 
e aprimoramento dos 
programas e ações, com foco 
na gestão intersetorial, no 
diálogo com a sociedade, na 
cooperação internacional 
e na formação continuada 
dos profissionais.

Reestruturar e aprimorar 
o arcabouço legislativo, 
bem como normatizar 
o Sistema Municipal de 
SAN, com fortalecimento 
do controle social e da
governança intersetorial.

Modernizar a gestão 
da assistência 
alimentar no âmbito do 
planejamento, logística, 
parcerias, competências 
e responsabilidades, 
incluindo o cumprimento 
do percentual de compras 
da agricultura familiar e 
a  garantia do atendimento 
ás famílias em situação de 
insegurança alimentar.

Fomentar a ampliação e 
fortalecimento da produção, 
acesso a mercados e 
consumo de alimentos 
agroecológicos em Belo 
Horizonte e na Região 
Metropolitana, por meio da 
difusão da agroecologia e 
de ações integradas entre 
produtoras e produtores, 
organizações sociais, setor 
público e iniciativa privada.

Ampliar a oferta de 
refeições nos restaurantes 
populares, bem como 
realizar ações integradas 
e intersetoriais na 
perspectiva dos direitos 
sociais e da promoção de 
modos de vida saudáveis.

Difundir práticas 
alimentares saudáveis, 
orientadas pelos 
conhecimentos da 
nutrição e da gastronomia, 
valorizando a agroecologia,
as tradições culturais e 
o desenvolvimento de 
habilidades culinárias, 
por meio da qualificação 
profissional e de 
estratégias de educação 
alimentar e nutricional.
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Importante mencionar que, para além da ela-
boração do PEP, foi estabelecido um sistema de 
monitoramento e apoio às áreas na execução do 
portfólio nos moldes de um escritório de proje-
tos. Compreendida no escopo da Assessoria de 
Planejamento e Gestão do Gabinete da SUSAN, 
a sistemática de monitoramento é realizada a 
partir de reuniões mensais com as áreas fina-
lísticas, nas quais se verifica o andamento dos 
cronogramas das ações e identifica-se garga-
los e desafios a serem superados. Cabe a essa 
interação assessoria – área finalística a provo-
cação de espaços de tomada de decisão no nível 
adequado à solução dos problemas identifica-
dos, isto é, no nível técnico-gerencial, gabinete 
SUSAN, gabinete SMASAC ou ainda no âmbito 
intersetorial da Prefeitura de Belo Horizonte.

Do ponto de vista do apoio à execução, a Asses-
soria de Planejamento e Gestão se dedica a in-
cubar, acelerar ou mesmo apoiar tecnicamente 
com a elaboração de instrumentos de políticas 
públicas alguns projetos definidos a partir de 
prioridades diversas. O trabalho da Assesso-
ria de Planejamento e Gestão conta ainda com 
o planejamento das compras, o planejamento 
da comunicação e o planejamento da interse-
torialidade (Plano Municipal de Segurança Ali-
mentar e Nutricional), como eixos transversais 
fundamentais à execução da política pública. A 
revisão das metas do PEP e dos demais planos 
é realizada anualmente.

Importante mencionar, a título de conclusão, 
que não obstante os êxitos colhidos, o traba-
lho desenvolvido no âmbito do planejamento 
estratégico participativo da SUSAN não se pre-
tende completo e acabado. Cumpre destacar 
a necessidade de avançar em diversas áreas, 
tais como a avaliação das políticas públicas, a 
institucionalização das ações, a gestão de pes-
soas, a gestão da participação social, o controle 
interno e compliance, entre outros. Reconhece-
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-se assim, ao contrário, seu caráter de contí-
nuo aprimoramento e necessidade de evolução 
constante, em prol da construção de um siste-
ma de governança.
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FL - Para começarmos, você poderia se apresentar 
para conhecermos um pouco sobre você? Poderia, 
por exemplo, comentar sobre sua origem, sua 
trajetória, sobre como chegou a Belo Horizonte.

SR - Sou paranaense, nascido no norte do 
estado do Paraná, filho de uma paulista com 
um mineiro,  agricultor. Criado na roça até 
os 8 anos, fui conhecer a luz elétrica nessa 
idade. Por alguns percalços da vida, acabei 
indo morar na rua, já na cidade de São Paulo. 
Morei 13 anos na rua. Cheguei a Belo Horizonte 
movido pela vontade de conhecer a cidade, com 
intenção apenas de passar por ela, a caminho 
do Recife. Queria conhecer o Mineirão, a Lagoa 
da Pampulha e o albergue Tia Branca, cheguei, 
acabei ficando, e estou aqui até hoje.

Conheci o movimento da população em situ-
ação de rua, que estava nascendo, ingressei 
e assumi esse papel de coordenação. É um 
movimento social e político, que enfrenta mui-
tas lutas, quem está na rua enfrenta muitas 
lutas: pela segurança alimentar, pela assistên-
cia social, pela saúde, uma luta ferrenha con-
tra a violência, contra a violação dos direitos, 
pela moradia. Sigo participando dos espaços de 
discussão e controle social, fui membro do 
Conselho Municipal de Assistência Social por 
8 anos, do Comitê Nacional - que o atual pre-
sidente fez questão de extinguir, do Comitê 
Estadual e Municipal. Hoje, moro na regional 
Barreiro, sou casado, tenho uma filha, uma 
neta, e sigo na luta.

ENTREVISTA

NÃO É COMIDA DE GRAÇA, É A 
CONQUISTA DE UM DIREITO!

Entrevista com Samuel Rodrigues
Coordenador do Movimento Nacional da 

População em Situação de Rua

A conversa que segue aconteceu no dia 19 de 
novembro de 2019, na sede da Pastoral de Rua 
da Arquidiocese de Belo Horizonte, na região 
da Lagoinha. Na ocasião, Samuel recebia o 
entrevistador Fabio Lima, para falar sobre sua 
experiência junto a política municipal de segu-
rança alimentar e nutricional do município.

FL - Você poderia contar um pouco da sua expe-
riência na rua, especialmente aquelas relacio-
nadas à alimentação? Como é comer quando se 
está na rua?

SR - Eu lembro dos meus primeiros passos 
na rua; no primeiro, segundo dia alguém me 
arrumou comida, no terceiro, quarto dia a fome 
bateu, falei com um companheiro e ele disse 
- ‘não parceiro, agora você tem que ir atrás 
da sua comida’. Ir atrás como, onde? Ele me 
deu um pote de marmelada, e disse ‘levanta 
a mão aí e pede’. Pedir é uma coisa difícil de 
fazer, mas a fome obriga a pedir, a aprender a 
pedir. Depois, quando você aprende, não passa 
mais fome. A fome não se apresenta como um 
problema individual das pessoas em situação 
de rua, principalmente nas grandes cidades 
brasileiras, porque as pessoas comem; Nosso 
país desperdiça muita comida, então encontra-
se o que comer mesmo vivendo nas ruas; alguns 
restaurantes dão comida, algumas pessoas dão 
comida. Porém, se come qualquer coisa e em 
qualquer hora, se vive de alimentação precária 
e descuidada, daí, pensar em segurança 
alimentar é outra coisa...

FL - E como pensar a segurança alimentar, a 
partir da situação de rua? Poderia complemen-
tar relembrando como foi seu encontro com a 
política municipal de SAN?

SR - A gente brinca na rua - ‘barriga de 
maloqueiro é igual caçamba, ela quer entulho, 
tudo o que descer é bem vindo’. Então, essa 
alimentação precária, descuidada, às vezes é 
um fator prejudicial à saúde, por mais que a 
barriga esteja cheia. Por exemplo, uma pessoa 
que tenha diabetes, e não faz uma alimentação 
adequada, pode estar adoecendo enquanto come. 
Perceber isso é compreender que segurança 
alimentar existe, e é muito mais do que comer. 
Os Restaurantes Populares de Belo Horizonte 
ajudam nesse entendimento, em algumas das 
unidades, você tem as três refeições mínimas 
diárias: café da manhã, almoço e jantar, 
servidos sempre na hora certa. 
Meu primeiro contato com a política municipal 
de segurança alimentar de Belo Horizonte já 
foi pelo movimento organizado, em 2011, logo 
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quando foi decretada a lei que assegura o 
direito às refeições necessárias e adequadas 
à população em situação de rua. Nessa época, 
incorporei os debates para a regulamentação 
e implementação dessa lei. Consigo observar, 
passando por outras cidades, que parte da 
população de rua tem acesso a alimentação, 
mas de forma muito específica, indireta, 
em abrigos ou hospitais. Mas não conheço 
uma experiência de atendimento universal, 
com um contingente como é o caso em Belo 
Horizonte, e temos isso como uma conquista 
muito emblemática e muito significativa. Isso é 
reconhecido em outros municípios, sempre me 
perguntam qual movimento precisa ser feito 
para que isso se efetive.

FL - Você falou também que segurança alimen-
tar é muito mais do que comer. Poderia falar um 
pouco mais sobre esse ponto?

SR - Quando cheguei em Belo Horizonte, eu 
comia em um refeitório de um grupo religioso, 
uma casa terapêutica que ofertava comida 
lá no alto da Avenida Afonso Pena, e a minha 
briga era que deixassem a gente ao menos 
lavar os pratos. Eles davam a comida por 
uma janelinha, a gente comia e entregava por 
outra, e aquilo me indignava. Eu reclamava, e 
eles diziam - ‘aqui nós já temos voluntários o 
bastante’. Isso me perturbava, porque eu queria 
fazer parte, me envolver naquele processo. 
Quando você está no meio, pode construir, pode 
criticar pensando na melhoria do serviço. E 
isso é diferente nos restaurantes populares, as 
unidades têm espaço para receber sugestões, 
ele é debatido politicamente no Comitê. Isso 
pra mim compõem a noção de segurança 
alimentar, como direito, como cidadania. É 
preciso participar para poder construir junto 
e, em Belo Horizonte, ela é debatida. Nossas 
demandas são ouvidas e consideradas. Aqui o 
direito e a cidadania são ingredientes da política 
de segurança alimentar.

FL -  Bonito isso que você diz, ‘aqui o direito e a 
cidadania são ingredientes da política de segu-
rança alimentar’. Você poderia falar um pouco 
mais sobre como percebe isso, o direito e a cida-
dania junto da política de segurança alimentar?

SR - Tem um pessoal que ainda brinca que é 
comida de graça, e parte do nosso trabalho é 
desconstruir isso. Não é comida de graça, é 
direito à alimentação. O conhecido abrigo Tia 
Branca, por exemplo, na cabeça de muita gente, 
tia Branca era uma pessoa bondosa, que tinha 
400 camas e oferecia 400 refeições. Fazer as 
pessoas compreenderem que aquilo é direito, 
que é dinheiro público, que não é simplesmente 
bondade da tia Branca, mas que ela tinha uma 
organização, que recebia dinheiro do governo 
federal e executava um programa de política 
pública. Desconstruir essa ideia da caridade, 
‘ai, se não fosse Tia Branca’; Não! Ai se não 
fosse a política pública. 

E significa ainda mais do que isso! Certa vez, 
iniciando um trabalho de formação, pedia a 
todos para se apresentar, dizendo seu nome 
e um sonho. Muita gente respondia: ‘Eu não 
tenho sonho’. Comecei a pensar: ‘O que é uma 
pessoa sem sonho? É alguém que perdeu tudo, 
alguém sem capacidade de ter esperança, de 
imaginar que amanhã pode ser um dia melhor…’ 
E a fome é um ingrediente que forma essa 
desesperança nas pessoas, assim como o frio, 
como a violência, a fome tem essa gravidade. Os 
padres dizem que de barriga vazia o sujeito não 
consegue nem ter fé. Então, percebi que quem 
se alimenta com regularidade e com qualidade, 
não só mantém a esperança, como adoece 
menos, consegue pensar, consegue se integrar 
e reorganizar sua vida. Aprendi na minha 
trajetória que o direito à alimentação adequada 
é um direito primário, porque é questão de 
sobrevivência, mas também porque a partir dele 
é possível se organizar para alcançar outros, 
seja o direito à moradia, à saúde, à educação, 
entre outros. A fome é a mola propulsora do 
sujeito se organizar na rua.

FL -  O que você percebe das pessoas que estão 
em situação de rua, e que são usuários/as dos 
Restaurantes Populares? Você ouve retorno de-
las sobre o serviço?
SR - Eu percebo nas pessoas essa tranquilidade 
em saber que come, que têm essa segurança. 
O fato de ter isso fincado enquanto uma política 
pública é o que tranquiliza. Ouço falar isso em 
outras cidades ‘é verdade que em Belo Horizonte 
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você vai no Restaurante Popular e se alimenta 
de graça? A gente desconstrói essa noção do de 
graça. É importante ressaltar que não é comida 
de graça, é a conquista de um direito! 

Hoje, toda pessoa em situação de rua que queira 
acessar o direito à alimentação adequada, faz 
o cadastro na regional e passa a se alimentar 
de forma saudável, balanceada e nutritiva. 
O fato de ter isso garantido enquanto política 
pública traz tranquilidade. É o que percebo nas 
pessoas: a tranquilidade em saber que tem hora 
certa e lugar para se alimentar, com comida de 
qualidade, saudável e saborosa. 

Recebo retorno do pessoal sim. Pelo que 
eu ouço, tem sido uma política que satisfaz, 
em que pese a demanda de expansão para o 
final de semana a feriado. E não tenho ouvido 
reclamações, às vezes uma coisa ou outra, da 
abordagem da um Guarda Municipal na fila, 
mas nunca da comida. O retorno tem sido isso, 
de que a comida é boa, de que o cardápio é 
variado, e elogio a pontualidade. Falamos em 
outros estados, que aqui a gente consegue 
até se organizar melhor, porque não temos 
esse problema da falta do alimento. Nossas 
reuniões, por exemplo, muitas vezes seguem 
o horário dos RPs. E enquanto movimento 
também, a gente tem falado disso com muito 
orgulho. Coisa boa, você espalha. 

FL - Além dos Restaurantes Populares, você sen-
quanto movimento, acessam outros serviços da po-
lítica municipal de SAN?

SR - As demandas da rua são tantas, que ainda 
não conseguimos avançar nessas frentes. An-
tes da extinção do CONSEA, nós estávamos lá 
iniciando essa conversa, e temos tentado nos 
organizar para acessar outras ações, como o 
Banco de Alimentos, e as Unidades Produti-
vas Comunitárias. Temos um grupo chamado 
Plantação, e viemos tentando uma horta co-
munitária, para que através da produção de 
alimentos, possamos promover inclusão social 
e produtiva. Temos também um projeto de eco-
nomia solidária. Acontece que, com o passar do 
tempo, algumas pessoas saem da situação de 
rua, conseguem com apoio do movimento ter 
acesso a direitos, e vão para os bairros e vilas 
organizar suas vidas. 

Enquanto de outro lado, sempre tem pessoas 
entrando na situação de rua, e para essas pes-
soas que acabam de chegar, a restrição do ali-
mento existe e a fome ainda perturba a sua vida, 
além de outras vulnerabilidades, e precisam do 
mesmo apoio, então com tantas demandas, es-
sas outras frentes ficam menores.

FL - Para encerrarmos, que mensagem você 
gostaria de transmitir sobre a política municipal 
de SAN?

SR - Eu me lembro que um dia cheguei nes-
sa mesma pastoral, e pedi comida. A menina 
me disse que aqui não dava comida não, que 
aqui as pessoas lutavam para que todo mun-
do comesse, e comesse bem todos os dias. No 
momento eu fiquei bravo, mas hoje compreen-
do isso que ouvi, e é o que vejo no trabalho da 
política pública de segurança alimentar de Belo 
Horizonte, porque vivenciei ao longo dos anos 
o muito que foi e é feito por aqui, sempre apri-
morada e em discussão com a sociedade civil. 
Falo dessa política porque é importante que es-
sas experiências positivas tenham visibilidade, 
pois demarca o lugar do é possível. Se em uma 
grande cidade como essa é possível garantir 
alimentação para quem vive na rua, se a prefei-
tura de Belo Horizonte garante, então é possí-
vel que outros estados e municípios consigam.

Samuel Rodrigues
Coordenador do 

Movimento Nacional 
da População em 
Situação de Rua
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ARTIGO 3

ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL NA PERSPECTIVA DO 
DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO 
ADEQUADA

Adilana de Oliveira R. Alcântara
Diretora de Assistência Alimentar

A Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nu-
tricional (SUSAN) destaca-se pela forma de ges-
tão, execução e acompanhamento do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e do 
Programa de Assistência Alimentar à Rede So-
cioassistencial de Belo Horizonte. Desde 1994 
a execução do PNAE foi transferida da Secreta-
ria Municipal de Educação (SMED) para a atual 
SUSAN. A apropriação do PNAE pelo município 
no contexto da segurança alimentar e nutricio-
nal (SAN) é uma estratégia diferenciada que ga-
rante a oferta de refeições saudáveis e seguras 
para todos/as os/as alunos/as matriculados/as 
na rede de educação própria e parceira da Pre-
feitura de Belo Horizonte (PBH). O Programa de 
Assistência Alimentar à Rede Socioassisten-
cial também ocorre no contexto da SAN, com a 
oferta regular e permanente de refeições para 
as pessoas atendidas em unidades de acolhi-
mento institucionais (UAI) próprias e parceiras 
da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Para que cada refeição seja colocada no prato 
dos beneficiários todos os dias, uma série de 
etapas é necessária, a começar pelos cardápios 
que são elaborados e avaliados pela equipe de 
nutrição da SUSAN, inclusive com adequações 
para atendimento às pessoas com necessida-
des alimentares específicas. 

A seguir, os gêneros são adquiridos, passam 
por rotinas de controle de qualidade  e são  en-
tregues nas instituições. Em cada uma das uni-
dades, há uma pessoa responsável pela super-
visão da alimentação, e que acompanha todos 
os processos de produção e distribuição das re-
feições de acordo com as boas práticas de ma-
nipulação de alimentos. A Subsecretaria atua 
ainda em atividades de Educação Alimentar 
e Nutricional, que utilizam a arte mobilização 

como estratégia para refletir sobre os valores e 
significados que envolvem as diferentes dimen-
sões da alimentação saudável.

A qualidade do atendimento é um dos pilares 
da alimentação escolar em Belo Horizonte. Um 
exemplo é a oferta de frutas e hortaliças que 
atualmente corresponde a até cinco vezes o 
quantitativo preconizado pelo PNAE (200g/alu-
no/semana). 

No âmbito da gestão, a principal inovação foi a 
aquisição do Sistema de Gestão da Assistên-
cia Alimentar- SIGAA. Desde 2017, em parceria 
com a Secretaria de Planejamento e Gestão e a 
Prodabel, a SUSAN tem trabalhado para a mo-
dernização do planejamento e monitoramento 
dos programas com a implantação do SIGAA 
que, em 2020, inicia a sua implementação nas 
unidades educacionais e socioassistenciais.

A evolução do trabalho desenvolvido pela SU-
SAN reforça a natureza estratégica dos progra-
mas de assistência alimentar enquanto pilares 
na construção de políticas sociais. Para que o 
atendimento tenha cada vez mais excelência 
há desafios a serem superados, como a am-
pliação da aquisição de gêneros alimentícios 
produzidos pela Agricultura Familiar, conforme 
proporção indicada pelo PNAE; a maior aproxi-
mação com as unidades parceiras, garantindo 
qualificação e formação continuada das mes-
mas, e a ampliação do uso da tecnologia para 
garantia de eficiência no planejamento e gestão 
das compras, entre outros.

Durante o ano de 2019 foram servidas 
mais de 84,7 milhões de refeições às 
unidades educacionais da rede mu-
nicipal e creches parceiras. Na rede 
socioassistencial, são atendidos qua-
se 4 mil beneficiários em unidades 
de acolhimento institucional, com a 
oferta de mais de 6,5 milhões de re-
feições por ano. Ao todo foram ofere-
cidas 91.339.258 refeições.
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A assistência alimentar é um importante eixo 
da Política Municipal de Segurança Alimentar 
e Nutricional, configurando-se uma ação de 
grande alcance social e importância central nas 
políticas públicas, como por exemplo, a saú-
de e a educação. Significa a garantia do direito 
de que todos/as os/as alunos matriculados na 
rede municipal e conveniada de Belo Horizonte, 
assim como todos/as aqueles/as atendidos na 
rede socioassistencial, tenham acesso a refei-
ções com qualidade, em quantidade suficiente, 
com base em práticas alimentares saudáveis, 
fundamental para que possam desenvolver ple-
namente seu potencial.

ARTIGO 4

TRAJETÓRIAS E INOVAÇÕES DA 
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 
PARA A CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS 
ALIMENTARES AGROECOLÓGICOS

Daniela Adil
Diretoria de Fomento à Agroecologia 

e Abastecimento

A construção de sistemas alimentares mais 
justos e sustentáveis é uma questão central 
no mundo contemporâneo e é crescente 
a atenção sobre as particularidades envolvi-
das na garantia e promoção da produção, oferta 
e acesso a alimentos saudáveis em regiões 
metropolitanas.

Nesse contexto, a Prefeitura de Belo Horizonte 
apresenta uma trajetória reconhecida nacio-
nal e internacionalmente como referência para 
estudos e implantação de políticas públicas 
de segurança alimentar e nutricional. Ao lon-
go dos últimos 27 anos, diversos programas 
e ações receberam premiações e ganharam 
destaque devido à sua efetividade e impacto 
social, como o Direto da Roça, ABasteCer, Hortas 
Escolares, Comboio do Trabalhador e Circuito 
de Educação Alimentar e Nutricional no Banco 
de Alimentos.

A gestão 2017/2020 da Subsecretaria de 
Segurança Alimentar e Nutricional (SUSAN) 
considerou a trajetória exitosa das políticas 
de SAN e tem proposto inovações na reestrutu-
ração organizacional e programática (Figuras 
X e Y), como a criação da Diretoria de Fomen-
to à Agroecologia e Abastecimento. 

A DFAB tem como objetivo estratégico fomen-
tar a ampliação e fortalecimento da produção, 
construção social de mercados e consumo de 
alimentos agroecológicos em Belo Horizonte 
e na Região Metropolitana, por meio da pro-
moção da agroecologia e de ações integradas 
entre produtoras e produtores, organizações 
sociais, setores públicos e iniciativas privadas. 
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As diretrizes da DFAB estão em consonância com os debates atuais sobre a necessidade de forta-
lecer a agricultura urbana e reconfigurar os sistemas alimentares regionais na perspectiva agroe-
cológica. 

No eixo da produção são inovações a constru-
ção participativa de um conjunto de ações in-
tersetoriais e serviços conjugados através do 
programa Territórios Sustentáveis - atualmen-
te em três territórios da ocupação Izidora (Rosa 
Leão, Vitória e Esperança) e no Quilombo Man-
gueiras; a ampliação do conceito de hortas para 
sistemas agroecológicos de produção, a elabo-
ração de um cadastro municipal de agricultura 
urbana, e a definição de procedimentos para 
expandir o acesso e o uso de terrenos públicos 
para a produção agroecológica. 

Já no eixo que trata do acesso a alimentos e 
construção de mercados, está em fase de im-
plementação a Central de Abastecimento da 
Agricultura Familiar e Urbana, um equipamen-
to de caráter público que funcionará sob a coor-
denação da “Rede de Cooperação da Agricultu-
ra Familiar, Urbana e Beneficiários da Reforma 
Agrária”, selecionada via Chamamento Público, 
como espaço de armazenamento e entreposto 
para produtos da agricultura familiar e urbana, 
tornando-se assim um facilitador de acesso a 
alimentos saudáveis e da logística de abaste-
cimento de Belo Horizonte. Ainda, o reordena-
mento dos procedimentos de seleção para a 
comercialização em espaços públicos, que eli-
mina a disputa por preço e amplia a participa-
ção através de sorteio e indicadores técnicos.

A Agroecologia é um conceito orientador das estratégias da DFAB, assim como da rees-
truturação programática em curso. Pode ser entendida como ciência, movimento político 
e prática social, reunindo um conjunto de princípios e processos aplicados ao manejo da 
agricultura para a reconfiguração de sistemas alimentares sustentáveis com justiça social. 
Para além da técnica, a agroecologia implica em mudanças nas atitudes, valores e formas 
de organização dos atores sociais para fomentar relações virtuosas entre produção, co-
mercialização e consumo, assim como a conservação de ecossistemas naturais tanto nos 
espaços urbanos como rurais. A agricultura urbana em bases agroecológicas é outro con-
ceito estruturante das ações institucionais, compreendendo múltiplas dimensões, como 
a produção, o processamento e a comercialização de alimentos, a promoção da saúde 
popular e do uso de plantas medicinais, a geração de trabalho e renda, o aproveitamento 
de resíduos orgânicos e materiais recicláveis, a conservação do solo e das águas, dentre 
outras questões.

Destaca-se ainda a comemoração de 16 anos do 
Programa de Incentivo à Doação de Alimentos - 
Banco de Alimentos, que atualmente atende a 55 
instituições socioassistenciais, e a ampliação do 
Programa Direto da Roça de 20 para 48 pontos. 

Na perspectiva de articulação com a Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, a SUSAN tem 
apoiado uma rede de grupos de agricultoras/
es, organizações sociais e instituições públicas 
voltada para a construção de um Sistema Par-
ticipativo de Garantia (SPG RMBH) para asse-
gurar a qualidade da produção orgânica e agro-
ecológica e incentivar processos de transição 
agroecológica em maior escala na região.

Por fim, um olhar sistêmico sobre todas es-
sas ações indicam um trabalho orientado à 
indução de mudanças, através das quais pos-
samos aprimorar olhares do presente para 
o futuro, enfatizando aspectos da produção, 
da qualidade, do acesso, da valorização de 
hábitos alimentares saudáveis, e sua rela-
ção com a qualidade de vida da população, 
incluindo uma visão de mundo e de meio am-
biente mais equilibradas, em prol da constru-
ção de uma cidade sustentável e agroecológica.
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ESTRUTURA  ORGANIZACIONAL DA DFAB

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PROGRAMAS, PROJETOS 
E EQUIPAMENTOS

ORÇAMENTO

PRODUTOS (METAS FÍSICAS)
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ARTIGO 5

A IMPORTÂNCIA DA 
SUSTENTABILIDADE COMO 
ESTRATÉGIA DE GESTÃO - A 
EXPERIÊNCIA DOS RESTAURANTES 
POPULARES DE BELO HORIZONTE

Wellemy Nogueira Gonçalves 
Neves Pereira da Silva

Diretoria de Unidades 
de Alimentação Popular

Emanuelle Cardoso Zibral Santo
Coordenadora RP I

Betannya França Barros
Coordenadora RP II

Luiza Helena da Silva
Coordenadora RP III

Joyce Andrade Batista
Coordenadora RP IV

Os Restaurantes Populares (RP) são caracteri-
zados como Unidades de Alimentação e Nutri-
ção (UAN) que têm por finalidade desempenhar 
atividades de preparo e comercialização de 
refeições saudáveis, visando oferecer alimen-
tação adequada às necessidades nutricionais 
com preços acessíveis (BRASIL, 2007).

Ao refletir sobre o principal objetivo de uma 
UAN, percebe-se que, ações complementares, 
como de educação ambiental e sustentabilida-
de, são de suma importância. A sustentabilida-
de no contexto da produção de refeições tem 
como objetivo amenizar o impacto ambiental 
por meio do uso racional de recursos naturais 
e contribuir para reduzir a geração de resídu-
os; aumentar a reciclagem; estimular a utili-
zação de alimentos agroecológicos; fazer uso 
de tecnologias ambientalmente adequadas 
e melhorar a implantação de políticas de prote-
ção ambiental.

Atualmente, Belo Horizonte possui quatro Res-
taurantes Populares e um Refeitório que ofer-
tam em média 10.400 refeições diariamente. 
Para a produção das refeições, é realizado o pla-
nejamento e gestão de compras, desde a orga-
nização do cardápio, passando pelo controle da 
qualidade, até a entrega da alimentação pron-
ta. Neste contexto, o Plano de Sustentabilidade 
dos Restaurantes Populares se apresenta com 
ações de gestão de resíduos sólidos (orgânicos 
e inorgânicos) e o reuso da água e do óleo de 
cozinha. Além de estratégias de educação am-
biental entre os colaboradores e usuários, com 
objetivo de minimizar os impactos ambientais e 
garantir a preservação dos recursos naturais.

Das atividades realizadas na produção diária 
de resíduos sólidos orgânicos decorrentes da 
remoção das partes não comestíveis dos ali-
mentos e do resto de ingestão, que são alimen-
tos servidos na bandeja e não consumidos, são 
recolhidos, em média, 342 kg diários pelo Ser-
viço de Limpeza Urbana e levados para com-
postagem. O produto gerado no processo é um 
adubo semelhante ao húmus, que é utilizado 
para plantio em praças e parques da cidade. 
É válido destacar, ainda, as intervenções de 
educação ambiental, com foco nos usuários, 
sobre o desperdício de alimentos, orientando-
-os que solicitem aos funcionários somente o 
que desejam consumir na refeição. Também 
são usadas estratégias de comunicação, como 
cartazes, avisos sonoros, orientação escrita em 
folhetos sobre a mesa, entre outras.

Em relação aos resíduos sólidos inorgânicos, 
os Restaurantes encaminham para a recicla-
gem, a cada 15 dias, uma média de 1.576,9 kg, 
como demonstrado na Tabela 1. Importante 
ressaltar que o Restaurante Maria Regina Na-
buco e o Refeitório Popular João Bosco Murta 
Lages recebem as preparações transportadas, 
portanto, por não receberem mercadorias em 
quantidades significativas e pela restrição de 
espaço, não possuem volume de produtos inor-
gânicos para reciclagem.
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Restaurante Tipo de Resíduo
para reciclagem 

Quantidade de 
resíduo gerado (kg) 

RPIV

RPI, RPII, RPIV Plástico

Garrafa de Plástico

68,2

72,7

RPI, RPII, RPIV Papelão

RPI, RPII, RPIV

490,0

Saco de Ráfia

RPI, RPII, RPIV

Caixotes de Madeira 896,0

5,0RPIV

45,0Sucata

Total1 .576,90 

Tabela 1: Resíduos orgânicos e inorgânicos 
gerados nos respectivos Restaurantes Popu-
lares de Belo Horizonte/MG durante 15 dias/
Ano base 2018

Construir estratégias de sustentabildade nos 
equipamentos públicos requer ao/à gestor/a, 
compromisso, inovação e qualificação perma-
nentes. Exige especialmente responsabilidade 
socioambiental, envolvimento de toda equipe 
e trabalho multidisciplinar.  Dessa forma, uma 
importante estrategia de gestão são as capaci-
tações, as formações permanentes, a comuni-
cação e a mobilização como forma de sensibili-
zação dos servidores/colaboradores e clientes/ 
usuários, o reuso da água, a separação e a 

Sobre o desperdício de água, foi implan-
tado o sistema de reutilização nas etapas 
de higienização de hortifrúti e do banho-
-maria interno dos panelões. A água usada 
nesses processos é destinada para lim-
peza da área externa em todos os RPs e 
irrigação da horta e jardim cultivado pelos 
funcionários, no caso do Restaurante Dom 
Mauro Bastos. Além disso, mensalmente 
são coletados, em média, 105 litros de óleo de 
cozinha por uma empresa que realiza a re-
ciclagem deste produto, evitando, assim, 
o descartado na rede de esgoto ou outro 
meio irregular.

ÁGUA E ÓLEO NÃO 
SE MISTURAM

coleta dos resíduos são iniciativas que possibili-
tam o funcionamento sustentável de uma UAN, 
reduzindo impactos ambientais e contribuindo 
com as gerações futuras. 

____________________
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RPI: Restaurante Herbert de Souza; RPII: Restaurante 
José de Castro; RPIII: Restaurante Maria Regina Nabuco; 
RPIV: Restaurante Dom Mauro Bastos. / Fonte: Elabora-
do pelos autores.
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ARTIGO 6

PROGRAMA VALORIZAR A 
GASTRONOMIA MINEIRA E BELO-
HORIZONTINA ARTICULADA ÀS 
BASES DA AGROECOLOGIA

Cândida Paixão
Formadora de Gastronomia Mineira e 

Belo-horizontina do Centro de 
Referência em Segurança Alimentar e 

Nutricional(2018/2020)

Gladys Andrade
Gerente do Centro de Referência 

em Segurança Alimentar e Nutricional

O Programa Valorizar a Gastronomia Minei-
ra e Belo-horizontina Articulada às Bases da 
Agroecologia, é desenvolvido pela Subsecre-
taria de Segurança Alimentar e Nutricional – 
SUSAN, por meio do Centro de Referência em 
Segurança Alimentar e Nutricional – CRESAN, 
localizado no Mercado Popular da Lagoinha. O 
programa é fundamentado sobre duas bases: 
agroecologia e  gastronomia contemporânea. O 
primeiro, faz referência em práticas de consu-
mo e produção de alimentos distintas do modo 
industrial e padronizado da produção agrícola, 
resultando em um alimento saudável e seguro 
(livre de agrotóxicos). Tais práticas estão anco-
radas em pilares como segurança alimentar e 
nutricional, soberania alimentar, conservação 
da biodiversidade e a utilização sustentável de 
recursos, relações de trabalho justas, desde 
a produção e comercialização até o consumo, 
com ênfase na inserção e protagonismo das 
mulheres e na construção da equidade de gê-
nero.

O segundo, gastronomia contemporânea, vol-
ta-se para a valorização da biodiversidade 
regional, com a utilização cada vez maior 
de ingredientes como as PANCs (Plantas Ali-
mentícias Não Convencionais). E, ainda, a pre-
ocupação com o ingrediente, sua qualidade e 
sua origem. Comprar e produzir localmente é 
uma tendência a ser alcançada. Alguns chefes 
de cozinha, inclusive, plantam seus próprios 

ingredientes. Além de comprar, o cozinheiro 
contemporâneo deve valorizar, incentivar e pes-
quisar, levar ideias e ajudar a melhorar a produ-
ção dos alimentos. Acompanhando essas ten-
dências, faz-se cada vez mais necessária uma 
qualificação que forme profissionais capacita-
dos a atuar e criar nessas frentes, valorizando 
a cultura alimentar, a qualidade nutricional e a 
sustentabilidade.

Organizado em quatro trilhas formativas, o Pro-
grama oferta formação em Agroecologia para o 
público em geral, e ainda três trilhas no campo 
da gastronomia, exclusivamente para jovens e 
adultos encaminhados por políticas sociais do 
município. São elas: a Panificação, a Confeita-
ria e a Gastronomia Mineira e Belo-horizonti-
na, nas quais são abordados conceitos especí-
ficos de cada área, novas técnicas e tendências 
da contemporaneidade articuladas com modos 
tradicionais, através do resgate de práticas da 
culinária mineira e também belo-horizontina, 
com seus utensílios, ingredientes e modos de 
fazer típicos, que remontam aos períodos his-
tóricos da formação das Minas Gerais.

Ainda, para aqueles/as que concluem os mó-
dulos práticos da gastronomia e tenham desejo 
de  empreender na área, o CRESAN em parce-
ria com o SEBRAE, oferece o curso de Empre-
endedorismo Gastronômico, que dá suporte ao 
processo de organização do negócio, bem como 
aporta conhecimentos fundamentais para o su-
cesso do negócio, como habilidades de preci-
ficação, marketing, resiliência empresarial e 
atendimento e relacionamento com o público.

Para além da formação, há outras ações desen-
volvidas no âmbito do Programa que buscam 
fomentar a articulação da gastronomia com 
outras frentes do município, como a cultura e o 
turismo. Essas ações objetivam dialogar com os 
elementos constitutivos da identidade mineira, 
fortalecendo os valores e a culinária regional, 
entre outros aspectos culturais do município.  
Assim, dialoga diretamente com a política mu-
nicipal de turismo gastronômico, que vem sen-
do desenvolvida pela Empresa Municipal de Tu-
rismo (BELOTUR) em sua construção de novas 
perspectivas de desenvolvimento econômico e 
cultural para a cidade, e com a Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, na construção de estratégias 
cujo os valores alimentares, a culinária, sejam 
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Formatura | Valorizar a 
Gastronomia Mineira e Belo-
horizontina articulada às Bases 
Agroecológicas

evidenciados no fomento às manifestações cul-
turais. Dessa forma, o Programa aporta novos 
conceitos às ações da qualificação profissio-
nal gastronômica praticada no âmbito da PBH, 
buscando maior conexão com as demandas 
de mercado, além de fortalecer os vínculos de 
identidade cultural dos profissionais formados.

Essa perspectiva acompanha a vocação para 
o turismo gastronômico no estado, e em par-
ticular em Belo Horizonte, onde encontramos 
um pouco do tudo que compõe o território mi-
neiro, tão vasto e marcado pelas mais diver-
sas influências culturais. A cidade é roteiro de 
quem busca entrar em contato com outras re-
ferências culturais, sendo que a comida é uma 
das manifestações mais citadas pelos turistas 
como fonte de interesse.

Desta forma, o Programa se coloca em con-
sonância com os objetivos do desenvolvimento 
sustentável da ONU que, desde 2016, coloca 
a gastronomia como um elo fundamental, para 
além de apenas ser considerada bem cultural, 
passando a ter também “fundamento político, 
que abre caminho para o incentivo e implemen-
tação de outras ferramentas para promover o de-
senvolvimento agrícola, a segurança alimentar, a 
nutrição e a conservação da biodiversidade³”

A esse respeito, vale ressaltar que “o patrimô-
nio cultural de uma sociedade deve também fa-
zer referência ao cotidiano; é nesta perspectiva 
que a culinária regional se legitima como objeto 
de análise e, antes disso, como bem cultural.4”

Assim, torna-se esclarecedora a colocação de 
Montanari (2008):

[...] o sistema alimentar contém e transporta 
a cultura de quem o pratica, é depositário das 

tradições e da identidade de um grupo. Constitui, 
portanto, um extraordinário veículo de auto re-

presentação e de troca cultural: é instrumento de 
identidade, mas também o primeiro modo para 
entrar em contato com culturas diversas, uma 

vez que comer a comida de outros é mais fácil – 
pelo menos aparentemente – que decodificar sua 

língua (Montanari, 2008, p. 183).
_________________

³ 1-Veja a resolução na integra : https://undocs.
org/A/C/71/L.28/Rev.1
4 (MORAIS, 2011, p. 232)
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Este espaço visa trazer a público encontros 
da academia com a administração munici-
pal, que tanto se fortalecem, oferecendo te-
oria à prática, e vice-versa. Nesta primeira 
edição, conta com a colaboração do profes-
sor Rafael Moreira Claro, Professor Adjun-
to do Departamento de Nutrição da Escola 
de Enfermagem da Universidade Federal 
de Minas Gerais, órgão parceiro em tantas 
ações da política municipal de segurança 
alimentar e nutricional. O professor Rafa-
el é graduado em Nutrição pela Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas (2003). 
Mestre em Saúde Pública pela Universida-
de de São Paulo (2006). Doutor em Nutrição 
em Saúde Pública pela Universidade de São 
Paulo. Pós-doutorado no Núcleo de Pesqui-
sas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde 
da Universidade de São Paulo (NUPENS/
USP) (2010 a 2013). 

A seguir, Alimenta traz ainda os trabalhos 
selecionados e classificados com menção 
honrosa no I Seminário Internacional e III 
Seminário Municipal de Segurança Alimentar 
e Nutricional, realizado em Belo Horizonte, 
de 31 de outubro a 01 de novembro de 2019, 
sob o tema Gastronomia e Sistemas Ali-
mentares na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. O Seminário trouxe consigo um 
edital de submissão de trabalhos em duas 
modalidades: resumos expandidos e rela-
tos de experiência, pautando eixos temá-
ticos tais como: Acesso a Mercados, Gas-
tronomia, Agroecologia, Agricultura Urbana 
e Familiar e Cultura Alimentar. O edital de 
seleção de resumos expandidos e de apre-
sentação de experiências contou com parti-
cipação de 27 trabalhos apresentados de 12 
organizações, entre instituições de ensino, 
órgãos da administração pública, e ainda 
coletivos e movimentos sociais. A avaliação 
dos trabalhos foi feita por membros do Co-
mitê Acadêmico de Seleção, composto por 
mestres e doutores nas áreas afins, bem 
como especialistas com experiências reco-
nhecidas no tema. 

ARTIGO 7

DO ENCONTRO ENTRE A ACADEMIA 
E A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Rafael Claro
Professor Adjunto do Departamento 

de Nutrição da Escola de 
Enfermagem da UFMG

O curso de Graduação em Nutrição da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (UFMG) iniciou 
suas atividades em 2004, com o objetivo de for-
mar um profissional generalista, humanista e 
crítico. O curso foi concebido por uma equipe 
interdisciplinar com representantes de diversas 
unidades da Universidade, aproveitando assim 
a estrutura de ensino e pesquisa já existente na 
universidade. Desde seu início, o curso mantém 
intensa parceria com a Prefeitura de Belo Ho-
rizonte motivada especialmente pelas vocações 
em comum relacionadas às Políticas, Progra-
mas e Ações na área da Saúde e de Segurança 
Alimentar e Nutricional (SAN).

De fato, Belo Horizonte já era reconhecida in-
ternacionalmente como importante centro de 
atividades relacionadas à Segurança Alimentar 
e Nutricional desde os primórdios da Política 
Municipal de SAN, em 1993, mais de uma déca-
da antes da criação do Curso de Graduação em 
Nutrição da UFMG. A criação do curso por uma 
Universidade Pública de grande vocação social 
apenas oportunizou essa parceria que viria para 
reforçar o histórico de conquistas, trazendo 
grandes resultados não apenas para a Adminis-
tração Pública e para a Universidade, mas espe-
cialmente para os munícipes de Belo Horizon-
te, beneficiários da oferta de serviços públicos 
melhor qualificados.

Atualmente, em parceria com a Subsecretaria 
de Segurança Alimentar e Nutricional (SUSAN), 
são desenvolvidas inúmeras atividades de ensi-
no, pesquisa e extensão. A SUSAN propicia ex-
celente campo de aprendizado e reflexão para 
os alunos em seus diversos centros, gerências 
e equipamentos. Parcela expressiva dos alunos 
do Curso de Graduação em Nutrição desenvol-
ve e aprimora suas habilidades e competências 
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profissionais vivenciando a Política Municipal 
de SAN e seus inúmeros desdobramentos. 
Tal processo se inicia por meio de visitas téc-
nicas aos equipamentos municipais, como as 
unidades educacionais e aqueles pertencentes 
aos diversos programas, nos momentos iniciais 
do curso e vai ganhando complexidade de for-
ma que aos alunos dos últimos semestres são 
ofertadas oportunidades de estágio curricular 
supervisionado que propiciam sua participação 
no cotidiano da SUSAN. Os alunos se dividem 
entre participar das atividades de educação 
alimentar e nutricional nas escolas, conhecer 
e vivenciar a gestão da produção de refeições 
nos equipamentos municipais  e as ações de 
combate à fome e ao desperdício de alimentos, 
realizadas no Banco de Alimentos. 

A participação dos alunos nessas atividades 
lhes propicia grande evolução técnica, uma 
vez que o município se encontra na vanguarda 
nacional da área (incorporando em suas ações 
os principais marcos teóricos e recomendações 
técnicas da área, como o Guia Alimentar para 
População Brasileira, do Ministério da Saúde, 
e o Marco de Referência de Educação Ali-
mentar e Nutricional para Políticas Públicas, 
do Ministério do Desenvovimento Social e Com-
bate à Fome).

Por outro lado, a inserção da Universidade 
no cotidiano da SUSAN possibilita aos téc-
nicos da Prefeitura de Belo Horizonte uma 
maior proximidade com as atualizações teó-
ricas e inovações acadêmicas na área da nu-
trição, outro importante aspecto dessa par-
ceria. A formalização de grupos de estudo, 
práticas e pesquisas envolvendo docentes e 
alunos da UFMG e técnicos da SUSAN oportu-
nizou a realização de várias reuniões técnicas e 
seminários nos últimos anos e representa im-
portante espaço para a discussão sobre as de-
mandas do município na área de Segurança Ali-
mentar e Nutricional e suas possíveis soluções. 

Grande parte das ações atualmente em curso, 
especialmente no que diz respeito à alimen-
tação escolar e às atividades de educação ali-
mentar e nutricional junto às crianças do mu-
nicípio, foram planejadas ou discutidas nesses 
encontros. Pesquisas realizadas no âmbito das 
unidades educacionais municipais a fim de fo-

mentar ações integradas de educação alimen-
tar e nutricional e contribuir para a promoção 
de saúde e da segurança alimentar e nutricio-
nal das crianças e adolescentes são exemplos 
dessa gama de ações. Nessas pesquisas são 
obtidos dados antropométricos de amostras de 
estudantes e questionários são utilizados para 
conhecimento de suas condições de saúde, há-
bitos e comportamentos alimentares. Além dis-
so, intervenções educativas são realizadas com 
intuito de investigar a efetividade de ações no 
estado nutricional e saúde dos escolares. Ou-
tros membros da comunidade escolar também 
são envolvidos nas pesquisas científicas (ma-
nipuladores de alimentos, pais/responsáveis 
pelos alunos e professores) tendo em vista o 
enfoque integral da SAN no município. Essas 
atividades contribuem para a produção de co-
nhecimento e divulgação das ações no âmbito 
nacional e internacional.

Outros frutos dessa parceria envolvem a par-
ticipação da UFMG no Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional, além da re-
alização conjunta de eventos para a população 
nas datas comemorativas da nutrição e segu-
rança alimentar.

Os próximos passos para esse bem-sucedido 
encontro entre a Academia e a Administração 
Municipal envolvem a ampliação das ações, 
permitindo o enfrentamento cada dia mais efe-
tivo das mazelas relacionadas à insegurança 
alimentar e nutricional em Belo Horizonte.
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SISTEMA ALIMENTAR 
METROPOLITANO: MODELO TEÓRICO 
NO ÂMBITO DA NUTRIÇÃO  

METROPOLITAN FOOD SYSTEM: 
THEORETICAL MODEL FOR NUTRITION 

EIXO 4

Gastronomia e Políticas Públicas

ARAÚJO, Melissa Luciana de¹
MENDES, Larissa Loures²
PESSOA, Milene Cristine³

INTRODUÇÃO
As discussões sobre sistemas alimentares me-
tropolitanos ainda são frágeis apesar de cha-
marem a atenção para as singularidades e 
complexidades dos territórios urbanos que, en-
volvem questões relacionadas à saúde urbana 
de maneira a interferir na segurança alimentar 
e nutricional, das coletividades e dos indivíduos.

OBJETIVOS
Avaliar a existência de um modelo teórico, no 
âmbito da nutrição, referente aos sistemas ali-
mentares metropolitanos.

MÉTODOS
Revisão integrativa da literatura, em bancos de 
dados científicos nacionais e internacionais, 
dos últimos cinco anos. Além de uma análise 
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crítica da Plataforma CITYFOOD e documentos 
vigentes do Plano Diretor, do município de Belo 
Horizonte, e do Plano de Desenvolvimento 
Integrado da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH).

RESULTADOS
Dos 11 artigos originais, 01 de revisão siste-
mática, 09 manuais orientativos, a platafor-
ma CITYFOOD e os documentos referentes ao 
planejamento territorial, do município de Belo 
Horizonte e da RMBH, a temática apareceu de 
forma difusa, ao considerar todos os elementos 
necessários na construção de um arcabouço 
teórico, no âmbito da nutrição. A maioria con-
siderou questões relacionadas à governança 
local, regional e internacional e a importância 
da identificação dos diferentes atores, envolvi-
dos da construção dos sistemas alimentares. 
Três publicações sinalizaram a necessidade do 
desenvolvimento de indicadores de avaliação e 
nenhuma foi capaz de apresentar uma estrutu-
ra que envolvesse desde a disputa pelo solo nas 
regiões metropolitanas, produção de alimentos, 
distribuição, acesso, desperdício e consumo até 
as questões relacionadas à saúde coletiva.

CONCLUSÕES
Na literatura consulta, não existem modelos teó-
ricos robustos e consolidados, no âmbito da nutri-
ção, sobre sistemas alimentares metropolitanos.

CONTRIBUIÇÕES PARA O EIXO
Compreender o arcabouço teórico dos siste-
mas alimentares metropolitanos nas diferentes 
áreas pode cumprir uma lacuna na literatura 
vigente. Além de auxiliar na proposição e ela-
boração de métricas de avaliação, e na constru-
ção de propostas de políticas públicas voltadas 
ao acesso e a disponibilidade adequada de ali-
mentos saudáveis.
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INTRODUÇÃO
O Brasil é o 4º país no mundo em incidência de 
Diabetes Mellitus (DM), com prevalências de 8 a 
9% na população adulta (IDF, 2017). O relatório 
do Vigitel (2018) aponta o percentual de 7,5% de 
adultos com o diagnóstico de DM em Belo Hori-
zonte. Considerando a prevalência da doença, a 
abrangência dos Restaurantes Populares (RPs) 
por fornecerem diariamente 10.000 almoços, 
700 cafés da manhã e 700 jantares, foi implan-
tado em 2018 o Programa Restaurante Popular 
no Atendimento ao Portador de Diabetes. 

OBJETIVO

Proporcionar atendimento diferenciado aos 
portadores de Diabetes usuários dos RPs da 
Prefeitura de Belo Horizonte. 

METODOLOGIA
A divulgação do programa foi realizada em se-
tembro de 2018, por meio de informações au-
diovisuais nos RPs, site da PBH e Unidades 
Básicas de Saúde. Para o cadastramento o 
portador de diabetes apresentou cópia de do-
cumentos oficiais com foto, laudo médico ou 
receituário, além de preencher um formulário. 
Foi confeccionado e entregue uma carteira de 
identificação que permite o atendimento dife-
renciado em qualquer unidade dos RPs de Belo 
Horizonte. Os documentos foram arquivados na 
Tesouraria de cada unidade. Foram realizados 
encontros em cada restaurante para orienta-
ção nutricional e detalhamento das normas de 
funcionamento do programa. Iniciou-se o aten-
dimento com a substituição dos doces da so-
bremesa por fruta e no café da manhã a oferta 
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EIXO 4 de café, café com leite com adoçante. Em 2019 
ampliou-se para a produção de sobremesas 
com adoçantes, como canjica e arroz doce. 

RESULTADOS  E DISCUSSÃO
Foram cadastrados 523 portadores de diabetes 
que podem se beneficiar do programa em qual-
quer unidade da rede. Considerando o universo 
de almoços servidos diariamente pela rede dos 
RPs esse valor representa 5,23%. Esse resulta-
do demonstra a importância da divulgação do 
programa para novos cadastramentos e incen-
tivar a população atendida nos Restaurantes 
Populares a cuidar da sua saúde. 

CONCLUSÃO
O programa inserido no pilar da segurança ali-
mentar e nutricional com o foco em proporcio-
nar alimentação como promotora de saúde é 
exitoso, o que demonstra que outras iniciativas 
de atendimento diferenciado podem ser im-
plantadas nos Restaurantes Populares.

___________________
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RESTAURANTES POPULARES ASSISTÊNCIA ALIMENTAR 
À REDE SOCIOASSISTENCIAL

BANCO DE ALIMENTOS

Os Restaurantes Populares (RP) permane-
ceram em funcionamento durante o  perío-
do de isolamento em função da pandemia. 
A forma do atendimento, no  entanto, foi al-
terada, para entrega de marmitex, evitando 
aglomerações nos locais.

O serviço de planejamento e aquisição de 
gêneros alimentícios perecíveis e não pe-
recíveis foram mantidos, bem como o mo-
nitoramento do estoque, os serviços de lo-
gística e controle de qualidade no Depósito 
Central da SUSAN, com distribuição regu-
lar de gêneros alimentícios para as unida-
des de acolhimento institucional e também 
para a Defesa Civil, visando ao atendimen-
to das famílias em situação emergencial.

O Banco de Alimentos distribui alimentos 
em caráter emergencial e complementar 
como forma de garantir a segurança ali-
mentar de quem precisa durante o período 
de isolamento para contenção do contágio 
do coronavírus.

Total de refeições servidas nos 
Restaurantes Populares: 

1.426.180 refeições

Total de toneladas de alimentos utilizadas 
pelos Restaurantes Populares:

713.4 toneladas

Total de Refeições servidas à População 
em situação de Rua:

Aos sábados, domingos e feriados, os RPs passaram 
a atendem, com prato único, a população em 
situação de rua. As entregas têm o apoio logístico e 
operacional da Guarda Municipal e são feitas uma 
vez ao dia, no horário de almoço, de forma gratuita.

528.492 refeições

Total de Refeições Servidas nas 
entidades socioassistenciais: 

5.775.875 refeições

Total de toneladas de alimentos 
destinados para as entidades 
socioassistenciais: 

1.023,3 toneladas

Total de unidades de acolhimento 
atendidas:

89 unidades

Total de refeições complementadas com 
doações do Banco de Alimentos: 

2.007.810 refeições

Total de toneladas de alimentos doadas 
pelo Banco de Alimentos:

344 toneladas
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OFERTA DE CESTAS BÁSICAS PARA 
FAMÍLIAS DE ESTUDANTES DA 
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 
FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE 
SOCIAL E ECONÔMICA

ABASTECIMENTO E 
COMERCIALIZAÇÃO

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE 
ALIMENTOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR

Essa medida buscou contribuir para que 
as famílias tivessem mais condições de 
se manter em isolamento social, espe-
cialmente aquelas que tiveram o acesso à 
renda prejudicado, além de garantir a se-
gurança alimentar de estudantes.

Os programas de comercialização de ali-
mentos foram considerados essenciais ao 
abastecimento do município e permanece-
ram com o funcionamento garantido por 
decreto durante o período de isolamento 
em função da pandemia de COVID-19.

Total de refeições servidas, de forma inte-
gral e complementadas (Restaurantes Po-
pulares, Banco de Alimentos e Assistência 
Alimentar à rede socioassistencial

9.209.865 refeições

Total de quilos de alimentos, doados ou 
usados nas preparações para oferta direta 
de refeições

52,6 mil toneladas

TOTAL GERAL

O programa realiza a compra alimentos 
produzidos pela agricultura familiar, por 
meio de  dispensa de licitação, e os desti-
na a pessoas em situação de insegurança 
alimentar e nutricional e àquelas atendidas 
pela rede socioassistencial, pelos equipa-
mentos públicos de segurança alimentar e 
nutricional e pela rede pública e filantrópi-
ca de ensino.

Total de cestas entregues:  

2.660.119 cestas

Total de toneladas de alimentos das 
cestas básicas:  

50,5 mil toneladas

Total investido:

R$ 214 milhões

Total de pontos de comercialização de 
feiras em funcionamento:
289

Total de Mercados Municipais em 
funcionamento:

3

Total de Sacolões Abastecer em 
funcionamento:
16

Total de recurso destinado para o 
Programa de Aquisição de Alimentos 
PAA  2020:

118.989,58

Total de toneladas de alimentos 
doados pelo Programa de Aquisição 
de Alimentos PAA :

55,4 toneladas

Total de agricultores/as  beneficiados:

40
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ARTE ALIMENTA

“A GENTE QUER COMIDA, DIVERSÃO E ARTE”

Daniella Lopes Coelho
Secretária executiva do Conselho de 

Alimentação Escolar e do Conselho Municipal 
de Segurança Alimentar e Nutricional

*COMIDA: Arnaldo Antunes / 
Marcelo Fromer / Sérgio Brito. 1987

É tanta covardia
Disfarçada de coragem

É tanta poça rasa
Refletindo profundidade

É tanta falta fingindo preencher 
Se é incapaz de transbordar

De que adianta gotejar?
Nos resta mais uma vez

Subverter…
Do lado de cá

A luz continua a iluminar
Resistência é mais uma vez 

Subverter…
Do lado de cá

A luz continua a iluminar
Resistência é mais

Que sonhar
Me desfaço desses “tantos”

E busco a leveza na simplicidade
A paz da calma na alma

E o amor sempre a inundar
Inquietamente...

Terra arrasada
Deserto árido sem vida

Onde anda a exuberância de antes
Será que existiu

Ou criei em meus devaneios?
Oh vida fugaz

O que queres tu de mim?
Sua escassez

Realça o que me transborda
Sou muitas, sou minha

Sou o que eu quiser
Furacão e brisa

Amor e intensidade
Carrego a força da minha 

ancestralidade
Sou resistência

Meus sonhos
Jamais serão escravizados

Sou semente
Ei de germinar. 

E quando começo a me refazer
Vem mais essa onda de intolerância
Invadindo minha alma de dor
Minhas dores, nossas dores
É tanta dor nesse momento
Que inquieta ainda mais a alma
Provocando tamanha indignação
Em meio a pandemia
Seres (des)humanos
Se  aninham de maneira vil e covarde
Espalhando terror e maldade
Tripudiando em cima dos que mais sofrem
E sobrevivem da terra
Fazendo dela seu sustento, nosso alimento!
A natureza nos impõe o isolamento
Para sermos mais humanos e solidários
Não há como ser indiferente
Diante de tanta injustiça
Chegou o momento de nos unirmos
De nos levantarmos contra a opressão
Contra tudo que impõe o lucro acima da vida
Não podemos admitir
Nenhuma família sem casa
Nenhum camponês sem terra
Nenhum trabalhador sem direitos
Todos nós somos chamados à luta
A lutar pela humanidade

¹ ³

²



Segurança
Alimentar e
Nutricional


	SUSAN_Revista Alimenta_CAPA
	SUSAN_Revista Alimenta
	SUSAN_Revista Alimenta_CAPA

