SÃO PAULO SEM FOME: COMBATE À INSEGURANÇA
ALIMENTAR

Querida família paulista,

A Comissão do Projeto Social do Grande Bethel de São Paulo apresentalhes a campanha anual da Gestão 2022-2023, que terá como tema o Combate à
Insegurança Alimentar em São Paulo.
A segurança alimentar é assegurada na Declaração Universal dos Direitos
Humanos de 1948 como um direito fundamental e é contemplada no Art. 6º da
Constituição Federal brasileira como um direito social. Entretanto, essa garantia é
uma realidade que estamos longe de alcançar e, por esse fator, buscamos realizar
a conscientização dessa temática entre as Filhas de Jó paulistas durante o próximo
ano.
A insegurança alimentar, como explicado pela professora Eliane Machado,
trata-se da falta e/ou substituição de alimentos essenciais para a composição de
vitaminas e nutrientes ao corpo humano, por alimentos mais baratos, como uma
tentativa de compensação no preço dos alimentos.
Pode-se

dizer

que

a

fome

e

insegurança

alimentar

são

temas

correlacionados, sendo o termo insegurança alimentar o mais abrangente, pois traz
à tona debates urgentes e atuais a respeito do enfrentamento do desperdício de
alimentos, das desigualdades sociais e do acesso à alimentação saudável e
completa em todos os sentidos.
Podemos classificar a insegurança alimentar em três níveis: leve, moderada
e grave.
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•

Insegurança Alimentar Leve: Incerteza quanto o acesso aos
alimentos em um futuro próximo e/ou quando a qualidade da
alimentação já está comprometida;

•

Insegurança Alimentar Moderada: Quantidade insuficiente de
alimentos;

•

Insegurança Alimentar Grave: Privação no consumo de alimentos e
fome.

A partir dessa explanação, traremos alguns dados para ilustrar a triste
realidade em que vivemos atualmente com relação à insegurança alimentar em
nível nacional e estadual.
No relatório entre os anos de 2019 e 2021, da Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), revela que a insegurança
alimentar atinge cerca de 61,3 milhões de pessoas ao redor do mundo, sendo que
15,4 milhões enfrentam a insegurança alimentar grave. Esses números foram
agravados durante a pandemia do Covid-19, uma vez que os dados coletados
entre 2014 e 2016, demonstravam 37,5 milhões de pessoas atingidas pela
insegurança alimentar.
A estimativa da FAO é de que 670 milhões de pessoas ainda continuem
passando fome até o ano de 2030, totalizando 8% da população global.
No II Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da
Pandemia do Covid-19 no Brasil, realizado em 2022, a Rede Brasileira de
Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, demonstrou que a insegurança
alimentar, de nível moderado à grave, está ainda mais presente entre as famílias
brasileiras, atingindo 3 em cada 10 famílias no Sudeste do país.
Percentualmente, os habitantes rurais são os mais atingidos pela
insegurança alimentar. No Brasil, cerca de 60% dos domicílios rurais sofrem com a
insegurança alimentar, os quais 18% convivem diariamente com a fome. Esse fator
está diretamente ligado ao desmonte das políticas de apoio à população das zonas
rurais, gerando um ciclo devastador de fome.
Outra ocorrência problemática, é o crescente número da insegurança
alimentar entre a população preta e do gênero feminino, demonstrando que o
racismo e a desigualdade entre os gêneros se faz presente e persistente em todos
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os âmbitos da nossa sociedade. Cerca de 65% dos lares comandados por pessoas
pretas ou pardas convivem com a restrição de alimentos, ao qual 18,1% passam
fome. Entre os lares comandados por mulheres, de 6 a cada 10 convivem com a
insegurança alimentar.
Além dos impactos sociais, a insegurança alimentar, em todos os níveis, é
capaz de causar impactos à saúde, como a perda de energia, os danos à parte
cognitiva e física, afetando a memória, causando anemia, afetando o sistema
imunológico e, eventualmente, podendo levar à morte.
Vivendo sob permanentes crises econômicas e políticas, agravadas pela
crise sanitária da pandemia do Covid-19, o Brasil possui um cenário de extrema
pobreza cada vez mais crítico, conforme as pesquisas apontadas acima.
Segundo a vice-presidenta do Conselho de Segurança Alimentar e
Nutricional do Rio Grande do Sul (Consea/RS), Ana Carolina Mattos, “É preciso
reconhecer que a insegurança alimentar no Brasil e no estado não decorre de uma
falta de disponibilidade alimentar ou produção insuficiente de alimentos, mas sim
pela falta de acesso à terra para produção e/ou renda para comprar alimentos. A
insegurança alimentar é resultado de ações políticas, e de uma estrutura social que
é guiada pela lógica do mercado e pelo monopólio das grandes corporações
transnacionais”.
Levando em consideração tais dados, se faz necessário a promoção de
ações conjuntas entre as organizações governamentais, sociedade civil e
instituições públicas e privadas, que juntas podem estimular o debate acerca do
tema em busca de criação de soluções para o acesso a alimentos de qualidade.
Uma das maneiras é utilizando a tecnologia como ferramenta de combate, o
iFood, foodtech brasileira, por exemplo, se uniu com a ONG Ação da Cidadania e
empresas parceiras para redistribuir alimentos excedentes em uma série de ações
de combate à fome. Existe também o movimento Todos à Mesa que busca
conectar a iniciativa privada e organizações sociais para combater a insegurança
alimentar e o desperdício, pretendendo o debate dessa ação facilitada pela Lei
14.016/2020, que autoriza estabelecimentos que produzem alimentos a doá-los,
dentro de condições ideais de conservação e consumo para aqueles necessitados.
Essa cultura de doação pode, alinhada com estratégias que alcancem a estrutura
do problema, contribuir para o combate à insegurança alimentar.
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Vale dizer, por fim, que apesar de a insegurança alimentar ser em grande
parte responsabilidade governamental, nada impede que a sociedade como um
todo se una por meio de atitudes das esferas públicas e privadas, bem como dos
cidadãos, em busca de fazer a sua parte, para que possamos dar continuidade na
luta contra a insegurança alimentar.
A partir dos dados apresentados acima, e com o objetivo de conscientizar e
incentivar a filantropia entre as Filhas dos Bethéis de São Paulo, o Grande Bethel
de São Paulo, trabalhará o Projeto Social da Gestão 2022/2023 com o tema “SÃO
PAULO SEM FOME: COMBATE À INSEGURANÇA ALIMENTAR”.
Além de trabalhar com os Bethéis de São Paulo, o Grande Bethel
desempenhará um papel mais ativo, realizando ações filantrópicas durante o ano.
É importante pontuar que, será realizada a venda de produtos do Projeto Social,
para a arrecadação de fundos que serão revertidos para as ações filantrópicas do
Grande Bethel de São Paulo.
A divulgação da Campanha será desenvolvida por meio das redes sociais do
Grande Bethel de São Paulo (@fdjsaopaulo), ao qual divulgarão todas as
informações do Projeto Social e as atividades mensais propostas pelo Jogo do GB.
A cada mês, os Bethéis terão a responsabilidade de desenvolver as atividades
propostas e enviar a comprovação dentro do prazo informado previamente, para
pontuarem também no Programa de Pontos do Grande Bethel de São Paulo.
Esperamos que esse tema estimule o interesse de todas, possibilitando o
aprendizado e o desenvolvimento de campanhas filantrópicas em prol do próximo!
“Vi ontem um bicho
Na imundície do pátio
Catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.
O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem.”
O Bicho - Manuel Bandeira
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CRONOGRAMA

Durante o desenvolvimento das atividades propostas no Jogo do GB, o
Grande Bethel incentivará a elaboração de uma filantropia semestral, onde as
Filhas serão responsáveis por preparar um projeto filantrópico, para ser
realizado nos meses de Dezembro/2022 e Junho/2023.
 Agosto/2022: Assistir um documentário relacionado ao tema e realizar
um debate entre as Filhas do Bethel;
 Setembro/2022: Criar um vídeo ou post, apresentando dados sobre a
insegurança alimentar na sua cidade;
 Outubro/2022: Realizar uma gincana online com o tema do Projeto
Social, com um bethel localizado em uma cidade diferente da sua;
 Novembro/2022: Compartilhar com o Grande Bethel as informações
do planejamento para a Filantropia Solidária;
 Dezembro/2022: Realizar a Filantropia do semestre e comprovar a
participação do Bethel na Arrecadação Solidária;
 Janeiro/2023: Criar um flyer para divulgação do projeto e que ajude na
arrecadação de alimentos para a filantropia semestral.
 Fevereiro/2023: Desafio culinário - realizar uma apresentação ou
produção de uma receita que demonstre a possibilidade de utilizarmos
os alimentos, de forma que não desperdicemos excessivamente.
 Março/2023: Participar da Live do Grande Bethel que abordará a
temática da Insegurança Alimentar com um profissional da área;

Gestão 2022/2023
www.filhasdejosp.org | @fdjsaopaulo | filhasdejosp@gmail.com

 Abril/2023: Arrecadar alimentos envolvendo entidades filantrópicas
fora do Bethel;
 Maio/2023: Compartilhar com o Grande Bethel as informações do
planejamento para a Filantropia Solidária;
 Junho/2023: Realizar a Filantropia do semestre e comprovar a
participação do Bethel na Arrecadação Solidária;
 Julho/2023: Gravar um vídeo falando sobre as arrecadações da
Filantropia Solidária do Grande Bethel e realizar uma doação de 1kg
ou mais, na Grande Sessão de 2023.
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ONDE ENCONTRAR O FORMULÁRIO?
1. Acesse
o
nosso
instagram
https://www.instagram.com/fdjsaopaulo/

através

do

2. Na nossa bio do instagram, você encontrará o seguinte link:

3.

Clique no link do Linktree e escolha caixa do formulário do Jogo do GB;
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link:

4.
Depois de acessar “Jogo do GB – Formulário de Envio”, você terá acesso ao
nosso formulário! Então preencha – o e envie para nós!
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