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AÇÃO CIDADANIA CONTRA A FOME, A MISÉRIA E PELA VIDA/ES 

APRESENTAÇÃO 

O Presente trabalho apresentado à Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento 

Social – SETADES é para participação na III Mostra de Experiências em Segurança Alimentar 

e Nutricional do Espírito Santo.  

Ação humanitária de combate a fome realizada no município de Vitória, nos meses 

compreendidos entre julho a dezembro de 2021 pelo Conselho de Segurança Alimentar e 

Nutricional de Vitória – Comsea e entidades que compõem o Conselho, na fase da pandemia 

de SARS-Cov-2, da Campanha Brasil Sem Fome em parceria com a Empresa Vale, com meta 

de arrecadação em dois milhões de reais, com apoio técnico e logístico da WFP Programa 

Mundial de alimentos, com cartões alimentação viabilizados pela Alelo, aos responsáveis pelo 

Estado do Espírito Santo: Agentes da Pastoral do Negros – APN’s e o Conselho Estadual de 

Segurança Alimentar e Nutricional do Espírito Santo – CONSEA ES.  

Fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, a Ação da Cidadania nasceu em 1993, 

formando uma imensa rede de mobilização de alcance nacional para ajudar 32 milhões de 

brasileiros que, segundo dados do Ipea, estavam abaixo da linha da pobreza. Criada no auge do 

Movimento pela Ética na Política, a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida 

se transformou no movimento social mais reconhecido do Brasil. Seu principal eixo de atuação 

é uma extensa rede de mobilização formada por comitês locais da sociedade civil organizada, 

em sua maioria compostos por lideranças comunitárias, mas com participação de todos os 

setores sociais. (ACAOCIDADANIA.ORG.BR/NOSSA-HISTORIA) 

Na Centésima vigésima terceira reunião ordinária do Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional de Vitória em nove de junho do ano de dois mil e vinte um, em reunião 

on line, recebemos o Presidente do Consea Estadual Srº Rosemberg Caetano Moraes que nos 

convidou a participar da Campanha Brasil Sem Fome da Ação Cidadania contra a Fome, a 

Miséria e Pela Vida que consistia na distribuição de cestas básicas e distribuição de cartões 

magnéticos que seriam carregados mensalmente com a quantia de R$ 100,00 (cem reais) por 

um período de 6 (seis) meses perfazendo um total de R$ 600,00 (seiscentos reais) para o 

enfretamento à fome agravada pela Pandemia de SARS-Cov-2 (Covid-19). A Campanha teve 
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o aporte da Empresa Vale nos Estados do Brasil onde a mesma opera. No município de Vitória 

os cartões estimados foram de 511 (quinhentos e onze) e as cestas básicas 180 (cento e oitenta). 

A plenária decidiu que as entidades que compunham o Comsea Vitória seriam as elegíveis a 

participar nos seus territórios identificando as famílias que receberam as cestas e os cartões, 

sendo estas Pastoral da Criança - Vila Rubim, Quadro, Santa Teresa, Bananal, Santo Antonio, 

Bela Vista; Ateliê de Ideias - São Benedito, Bairro da Penha, Itararé, Bonfim, Engenheiro, 

Consolação, Floresta, Alagoano e Gurigica (Território do Bem); Instituto Mão na Massa – Jesus 

de Nazaré e Romão. Os bairros são suscetíveis a insegurança alimentar por concentrar as 

maiores vulnerabilidades de renda, desemprego, escolaridade, de acordo com o CadÚnico tem 

mais desemprego, mais baixa escolaridade. 

A pandemia da Covid-19 intensificou o aumento do número de pessoas em situação de 

insegurança alimentar grave no Brasil. Atenta a este cenário, a Vale está unindo esforços com 

organizações que atuam para o combate à fome no país: Movimento Panela Cheia (formado por 

Cufa, Gerando Falcões e Frente Nacional Antirracista) - com o apoio da União SP e cooperação 

da Unesco no Brasil -, o Movimento União Rio e a Ação da Cidadania. A iniciativa também 

tem apoio do Programa Mundial de Alimentos (WFP), da Organização das Nações Unidas 

(ONU). Ao todo, serão doadas cerca de 1 milhão de cestas básicas para alimentar 219 mil 

famílias brasileiras. Por volta de 70% dessas famílias receberão as doações em cestas ou 

cartões-alimentação, mensalmente, por 6 meses. 

As ONGs que executarão a ação nos estados são: Instituto Brasileiro de Inovações Pró-

Sociedade Saudável Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul); Agente Pastoral Negros do Brasil 

(Espírito Santo); Associação A rebeldia Cultural (Minas Gerais); Instituto Beneficente Amigos 

que Brilham (Pará); Centro de Estudos Avançados de Promoção Social e Ambiental/Projeto 

Saúde e Alegria (Pará); e Instituto Nordeste Cidadania (Maranhão). 

(https://ibram.org.br/noticia/vale-doa-1-milhao-de-cestas-basicas-em-todo-o-brasil-por-meio-

de-movimento-panela-cheia-acao-da-cidadania-e-uniao-rio/) 

Em parceria com a Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional – GSAN da Secretaria 

Municipal de Assistência Social – SEMAS, foi disponibilizado dados estatísticos dos territórios 

bem como o espaço para recebimento das cestas básicas, o Banco de Alimentos Herbert de 

Souza e após, entrega nas entidades que fizeram a distribuição às famílias. 

https://ibram.org.br/noticia/vale-doa-1-milhao-de-cestas-basicas-em-todo-o-brasil-por-meio-de-movimento-panela-cheia-acao-da-cidadania-e-uniao-rio/
https://ibram.org.br/noticia/vale-doa-1-milhao-de-cestas-basicas-em-todo-o-brasil-por-meio-de-movimento-panela-cheia-acao-da-cidadania-e-uniao-rio/
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Na centésima trigésima sexta reunião ordinária, realizada em vinte e um de setembro de dois 

mil e vinte e dois, foi aprovada a participação do Comsea em apresentar esta ação. 

JUSTIFICATIVA 

A Ação foi desenvolvida baseada na agenda Betinho 2020 com o foco em atingir a ODS 1, na 

erradicação da fome, no alcance da segurança alimentar, na melhoria da nutrição, na promoção 

da agricultura sustentável - ODS 2 e na redução das desigualdades - ODS 10, dentre outras e na 

proposta 4.3 da Agenda Betinho, o fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional (SISAN) e Educação Alimentar e Nutricional. Na terceira medida prioritária 

fortalecer o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), o Conselho 

de Alimentação Escolar (CAE) e o Conselho de Desenvolvimento Rural e garantir a 

participação da sociedade no controle social. Com a distribuição dos cartões em cada ação foi 

feita mini palestras de Educação Alimentar e Nutricional evidenciando a boa utilização do 

cartão na aquisição de legumes, frutas e verduras para complementar as cestas básicas e obter 

uma alimentação saudável. 

OBJETIVOS 

Alcançar as famílias sem acesso aos programas de transferência de renda estadual e federal, 

prioritariamente. 

METODOLOGIA 

Levantamento feito pela GSAN/SEMAS. Priorizar as famílias em extrema pobreza e pobreza 

nos territórios das entidades que compõem o Comsea Vitória.  Levantamento pelo CadÚnico. 

Divisão através de blocos por maior número de famílias, dimensionamento por renda per capita 

por bairro. A seguir a divisão dos cartões nos seguintes bairros: São Benedito 25 (vinte e cinco), 

Consolação 24 (vinte e quatro), Floresta 10 (dez), Jaburu 23 (vinte e três), Bonfim 29 (vinte e 

nove), bairro da Penha 28 (vinte e oito), Itararé 25 (vinte e cinco), Andorinhas 14 (catorze), 

Mangue Seco 29 (vinte o nove), Bela Vista I 23 (vinte e três), Bela Vista II 17(dezessete), 

Inhaguetá 23 (vinte e três), Quadro 110 (cento e dez), Jesus de Nazaré 96 (noventa e seis), 

Romão 35(trinta e cinco). Foram distribuídas entre novembro e dezembro 180 cestas básicas 

divididas igualmente entre as entidades. 
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RESULTADOS 

Os resultados foram alcançados a partir da meta definida pela parceira Vale do quantitativo de 

511 (quinhentos e onze cartões) todos entregues às famílias. Valor total da operação: R$ 

306.600,00 (trezentos e seis mil e seiscentos reais). 
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