GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
DO DISTRITO FEDERAL

Brasília, 27 de novembro de 2013.
Exposição de Motivos nº 02-2013/CONSEA-DF

Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal,

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea-DF), reunido
em plenária no dia 04 de abril de 2013, discutiu o tema “Agricultura e Abastecimento
Alimentar no Distrito Federal”, com o propósito de levantar recomendações dialogadas
entre os representantes do Governo e da Sociedade Civil, às ações empreendidas pelo
Governo do DF, nesta área.

Um grupo de trabalho, constituído por conselheiros (as) representantes das
organizações da sociedade civil representadas no Consea-DF se reuniu previamente à
plenária com o objetivo de dialogar com os gestores públicos do DF e levantarem
subsídios para os debates para a mencionada plenária.

Em primeiro lugar, Senhor Governador, gostaríamos de relembrar a gravidade da
conjuntura atual no que ser refere a alta dos preços dos alimentos no Brasil em geral, e
no Distrito Federal em particular, que caracteriza-se por componentes oriundos tanto de
fatores internacionais quanto nacionais. A insatisfação da população com tal situação está
inclusive claramente exposta nas inúmeras manifestações de protestos ocorridas no
Distrito Federal. Muito além das repercussões econômicas, a elevação dos preços dos
alimentos coloca em risco a realização progressiva do Direito Humano à Alimentação
Adequada, especialmente das populações mais vulneráveis, bem como compromete a
soberania e segurança alimentar e nutricional dos que vivem aqui no território distrital.
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Entendemos, portanto, a relevância de se debater os efeitos de uma crise
provocada pela volatilidade dos preços dos alimentos, à qual se agrega uma profunda
crise econômico-financeira e coloca em risco todos os avanços que obtivemos nos últimos
anos em termos de aumento da renda e inclusão social das famílias mais pobres, em
particular do poder aquisitivo dos sujeitos de direito do Programa Bolsa Família (PBF).

De outra parte, mudanças preocupantes dos hábitos alimentares dos brasileiros
vêm ocorrendo: a dieta tradicional do brasileiro baseada na combinação do arroz com
feijão, carnes e vegetais variados vem sendo substituída pela combinação de uma dieta
rica em carboidratos simples como arroz, massas e pão de farinha de trigo refinada, com
a redução preocupante do consumo de feijão e alimentos de baixo teor nutricional e
elevado conteúdo calórico, nos quais se verificam altos teores de açúcares, sódio e
gordura (produtos ultra processados), aliado ao baixo consumo de frutas e hortaliças.
Como consequência, os dados comparativos das duas Pesquisas de Orçamento Familiar
– POF realizadas pelo IBGE (2002/03 e 2008/09) indicam ganho de peso em todas as
classes sociais – apesar de mais veloz nas famílias socialmente vulnerabilizadas –
impactando sobremaneira no adoecimento da população e nas altas taxas de
prevalências das doenças crônicas. Daí a importância de nos preocuparmos com um
ampla e farta produção e disponibilidade de alimentos básicos e in natura como arroz,
feijão, frutas e hortaliças, leite e derivados, além de outros alimentos da dieta tradicional
das milhares de famílias oriundas de outras regiões do país, que escolheram o território
do Distrito Federal como domicílio.

Assim, Senhor Governador, analisar e compreender esta conjuntura nos auxilia na
definição das ações prioritárias para que seus desafios possam ser enfrentados e
revertidos. É por esta razão que o CONSEA DF colocou como item prioritário de sua
pauta o tema “Agricultura no DF”, com o propósito de realizar um amplo diálogo entre
Governo e Sociedade Civil para debater e apresentar propostas para a agricultura, com
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especial atenção na produção da agricultura familiar e na produção orgânica e
agroecológica.

A seguir apresentamos algumas recomendações de ações, para as quais
esperamos as providências decorrentes por parte do Governo do Distrito Federal:

1. A conclusão do Plano Distrital de Segurança Alimentar

e Nutricional,

contemplando-se as presentes recomendações e aquelas aprovadas na 3ª
Conferência Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional do DF, realizada em
agosto de 2011.
2.

Fortalecer e ampliar as políticas públicas para produtores familiares, com especial
atenção aqueles que estão em dificuldades para produzir, com as seguintes ações
prioritárias:

a) Diminuir a burocracia para obtenção da DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf)
facilitar o acesso ao crédito. Fortalecer a reivindicação junto ao MDA para redução
de burocracia;
b)

Aumentar suporte (assistência técnica e capacitação) ao agricultor familiar;

c) Melhoria da infraestrutura para agregar valor ao produto destinado a compras
institucionais;
d) Resolução de problemas de escoamento na produção;
e) Além da regularização fundiária, dar suporte e garantia para que o agricultor
familiar continue a produzir;
f)

Aumentar fiscalização para impedir o fracionamento da área após a regularização;

g) Aumentar o número dos dapiados, pois mesmo com os avanços que tivemos de
mil para mais ou menos três mil precisa sentar esforço para melhorar;
h) Desvincular as companheiras e filhos (as), das DAPS dos seus maridos pois
quando surge algum programa para as mulheres ou filhos, eles não conseguem
participar devido ao cadastro do marido;
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i)

Fortalecer ações que mantenham o agricultor familiar na área rural e fomente a
produção (Centro de Saúde em área rural, escolas noturnas para permitir estudos
concomitantes ao trabalho rural, transportes escolar noturno);

j)

Desenvolver ações que promovam o cooperativismo e associativismo dos
agricultores familiares.

3. Fomentar e expandir a produção e o consumo de alimentos agroecológicos
oriundos da agricultura familiar em sintonia com o que dispõe a Política Nacional
de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO), considerando as especificidades
socioculturais dos segmentos populacionais contemplados pela Política, e
viabilizando a aquisição desses alimentos por preços justos;

4. Criar mecanismos de proteção e promoção do micro e pequeno varejo e fortalecer
os circuitos locais de abastecimento por meio do resgate e valorização das feiras
livres e outros equipamentos em coordenação com as redes de Economia
Solidária e da Agroecologia;

5. Fortalecer o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) e a Política Nacional de Agroecologia e Produção
Orgânica (PNAPO) no DF, como parte de uma estratégia ampla e multissetorial de
abastecimento;

6. Fortalecer institucionalmente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural
do DF e órgãos a afins como CEASA, principalmente, para que possam fazer
frente às novas demandas que lhes são apresentadas em função de
operacionalizar não apenas demandas das políticas públicas federais, mais
principalmente cuidar do abastecimento alimentar do DF, reduzindo as
desigualdades de abastecimento e disponibilidade de alimentos em todas as
regiões. Este fortalecimento passa também pelo aumento da força de trabalho no
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sistema agricultura por meio do aumento da contratação de servidores públicos
concursados;

7. Fortalecer a Central de Abastecimento (Ceasa-DF) com a definição de espaços e
ações para a Agricultura Familiar, garantindo assim a comercialização de
alimentos, viabilizando que os agricultores levem seus alimentos diretamente para
as centrais sem se submeter a intermediários;

8. Revisar a legislação sanitária do DF para garantir a produção e comercialização
de alimentos da Agricultura Familiar com a adoção de práticas tradicionais,
reconhecendo a produção artesanal, comunitária e da indústria familiar, sem impor
padrões excessivamente caros, reflexo da visão tradicional de indústria de grande
porte;

9. Promover o resgate e a valorização dos hábitos e culturas alimentares tradicionais,
conferindo visibilidade à população negra e aos povos tradicionais. Apoiar a
publicidade dos produtos típicos do cerrado;

10. Articular a política distrital de abastecimento alimentar com ações intersetoriais de
prevenção e controle da obesidade. Combinar a implementação com ações de
reeducação alimentar e nutricional e promoção do acesso a alimentos saudáveis e
adequados, em especial a frutas e hortaliças (que deve ser combinada com ações
de redução do uso de agrotóxicos);

11. Contemplar na política agrícola do DF a perspectiva de gênero, o que significa:
a) Garantir a visibilidade e a valorização da participação da mulher na esfera de
produção, consumo e comercialização;
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b) Considerar que as mulheres têm dificuldades concretas no exercício da atividade de
comercialização no mercado institucional e adotar medidas concretas para reverter
essas dificuldades estruturando um ambiente de igualdade de oportunidades e
resultados.

Face ao exposto, Excelência, acreditamos que ao abordar essa temática e
apresentarmos as propostas supracitadas, o Consea cumpre sua missão institucional e
espera contribuir para a promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional de
toda a população do Distrito Federal.

Respeitosamente,

ABIAIL FERREIRA
Presidenta do Consea-DF
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