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5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL  

 

Em Brasília - DF, nos dias 03, 04,05 e 06 de novembro ocorreu a 5ª Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional - 5ª CNSAN, cujo lema é “Comida de Verdade no Campo e na 

Cidade: por direitos e soberania alimentar”, é um evento estratégico entre iniciativas para atingir 

as metas de erradicação da extrema pobreza no país. Cerca de 2000 convidados participaram do 

evento. Todos os estados foram representados, respeitando-se a diversidade e a pluralidade do país. 

Dois terços da delegação foram formados por representantes da sociedade civil, indígenas, 

quilombolas, população negra, povos do terreiro, além de outros povos e comunidades tradicionais 

e a população em geral. 

 

 

A presidenta Dilma Roussef abriu a 

conferência e na oportunidade, lançou o Pacto 

Nacional Pela Alimentação Saudável e 

assumiu compromissos, como o de atualizar a 

agenda da segurança alimentar e nutricional. 

“Esta é uma das agendas centrais do nosso 

governo”, afirmou ela. O pacto foi assinado 

também pelo ministro do Desenvolvimento 

Agrário, Patruz Ananias e pelo governador do 

Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg. Em sua 

fala, a presidente celebrou o fato de o Brasil 

ter saído, no ano passado, do mapa Mundial 

da Fome, segundo relatório da FAO/ONU. A 

presidenta reafirmou compromisso com as 

políticas sociais. “Nós não vamos abrir mão 

das políticas públicas que estão mudando o 

Brasil”, afirmou sobre aplausos do público. 

Dilma disse ainda: “Parece incrível que um país 

como o Brasil, com todo o potencial, tenha 

convivido por tanto tempo com a miséria e a 

fome”. Ela homenageou o sociólogo Hebert de 

Souza, “Como dizia o Betinho, quem tem fome tem 

pressa”. A presidenta Dilma disse também que o 

Brasil ganha sua primeira geração longe da fome. 

“Após mais de 500 anos, o nosso país tem hoje a 

primeira geração de crianças livres da fome, do 

analfabetismo e da miséria”. 

Foto acima, presidenta Dilma, abrindo a 

conferência e à direita, Maria Joaquina, Secretária 

Municipal de Assistência Social de Jussara/GO, 

Dinair Furtado presidente, Nirlãn Arruda, secretário 

Administrativo e Rita de Cássia Secretária 

Executiva do Conesan/GO, foram prestigiados com 

a foto por um índio que participou da conferência.  
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5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL 

 

 
Na foto ao lado está no centro a presidente do Consea 

Nacional Maria Emília Pacheco, da presidente do 

Conesan-GO, Dinair Pereira Duarte Furtado, 

ladeadas pela delegação de Goiás. É hora de 

reafirmar compromissos, rever a trajetória recente 

pautada por conquistas, aflorar diferentes percepções 

e debates de forma democrática sobre os alertas de 

riscos de retrocessos – disse a presidente do Consea, 

Maria Emília, em discurso de abertura da 

conferência. Sua fala foi interrompida diversas vezes 

pelos aplausos do público. Um desses momentos foi 

quando disse que: “os trabalhadores e os pobres não 

podem arcar com o ônus da crise econômica”. Ela fez 

“um clamor ao Congresso Nacional para que arquive 

a PEC 215” (que pretende retirar do Executivo para o 

Legislativo o poder de demarcação e homologação de 

territórios indígenas). Não podemos aceitar que 

continue ocorrendo um verdadeiro etnocídio na 

sociedade brasileira.   
Disse ainda, que o Consea defende a implantação do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos 

(Pronara), a manutenção de rotulagem dos transgênicos e da proibição da tecnologia terminator e a 

rotulagem da publicidade de alimentos para crianças. “Estes são passos necessários no caminho que 

continuaremos a trilhar um futuro com comida de verdade no campo e na cidade, por direitos e soberania 

alimentar”, concluiu ela. 
 

 

 

 

Na foto à esquerda, Nirlãn Arruda, secretário administrativo, Rita de Cássia, secretária administrativa, do 

Conesan/GO e, no centro, a presidente do Consea Nacional, Maria Emília. À direita temos a presença da 

diretoria do Conesan-GO na 5ª CNSAN. 
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Delegados de Goiás com representantes de 

comunidades que participaram da Conferência 

Membros da delegação de Goiás com o Secretário 

Executivo da CAISAN Nacional, Arnoldo Campos, 

à direita. 

 

 

  
Participação ativa de delegado de Jataí-GO Delegada de Goiás, à esquerda na foto, participando 

de grupo de trabalho na 5ª CNSAN 
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Parte da delegação de Goiás na 5ª CNSAN 
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Momento de descontração da equipe de trabalho.   

Delegação de Goiás na 5ª CNSAN 

Cantor goiano e delegado de Goianésia, Walmir 

Marques de Oliveira, fez apresentação cultural na 

abertura do segundo dia da 5ª CNSAN 

 

 

  
A delegação de Goiás trabalhou até durante as 

Refeições 

Parte da delegação de Goiás com participantes de 

outros estados. 
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Rita de Cássia Soares Mendonça 
Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional 

Secretária Executiva 


