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INFORMATIVO 

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional realizará, entre os 

dias 06 e 08 de março, em Brasília, o Encontro Nacional 5ª Conferência+2 

conhecido como “5ª+2”. 

O encontro fará um balanço da 5ª Conferência, realizada em novembro de 2015, 

além de debater o contexto atual e futuro das políticas públicas de segurança 

alimentar e nutricional. Os objetivos das atividades integradoras são compartilhar 

conhecimento e abrir oportunidades para que a sociedade civil e o governo 

apresentem experiências e/ou realizem debates sobre temas relevantes 

relacionados aos objetivos e eixos temáticos do encontro, tendo como lema 

orientador “Comida de Verdade: no campo e na cidade”. 

Como etapa preparatória para o Encontro Nacional, ocorreram encontros 

municipais com eleições de representantes do segmento governamental e da 

sociedade Civil para participarem no Encontro Estadual, onde segundo 

orientações do CONSEA Nacional foram disponibilizas vagas para 5 (cinco) 

representantes; sendo 3(três) da sociedade civil e 2 (dois) do poder público. 

Sendo que das 3 (três) vagas da sociedade civil, 01 (uma) é reservada à 

Presidência do Conselhos Estaduais de SAN. Além dos 5(cinco) representante 

acima, o Espírito Santo foi contemplado com 01(uma) vaga para o segmento 

Pomeranos, em função de ter contemplado na sua representação na 5ª 

Conferência Nacional de SAN, em 2015. 

O Encontro 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional+2 

(5ª+2) nos proporcionará oportunidades para se ampliar o debate no Estado do 

Espirito Santo, fazer o balanço das ações desenvolvidas, aprofundar o 

compromisso dos governos e sensibilizar novos parceiros para a agenda das 
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políticas públicas que garantam a comida de verdade no campo e na cidade. Os 

encontros propiciam a análise de conjuntura e a identificação de temas 

emergentes para a conferência futura e o exercício da diversidade de ideias. 

 
 

Quadro 1 – Cronograma das Etapas Regionais, Estadual e Nacional do 
Encontro + 2 

Data* Evento 

19 de outubro/2017 Encontro Regional Temático – População Negra e PCTs, em 
Aracruz 

26 de outubro/2017 Encontro Regional 1, em São Mateus (25 municípios) 

31 de outubro/2017 Encontro Regional 2, em Cachoeiro de Itapemirim (29 
municípios) 

16 de novembro/2017 Encontro Regional 3, em Santa Teresa (24 municípios) 

13 e 14 de dezembro/2017 Encontro Estadual da V Conferência + 2, Serra 

06 a 08 de março/2018 Encontro Nacional da 5ª + 2, Brasília-DF 

 


