MANUAL
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Este manual visa socializar informações básicas sobre a experiência do
Banquetaço até agora, com o propósito de auxiliar os companheiros
dos estados a organizar a própria experiência. Tudo aqui pode e deve
ser adaptado a realidade local. Esperamos, em seguida, contar com
todas essas experiências descentralizadas para aperfeiçoar o manual
com vistas as lutas futuras.
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o que é?
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BANQUETAÇO
o que é?
Para facebooks, tweets, instagrams, etc:
Um Ato de solidariedade com aqueles que necessitam do fornecimento de alimentação pública, um congraçamento
em torno da mesa com vistas à inclusão social. *um Movimento político apartidário que mobiliza a sociedade civil,
movimentos sociais, organizações, coletivos e profissionais pela soberania e segurança alimentar.
Um Movimento de defesa da boa alimentação no Brasil
Um Coletivo mobilizador de redes que por meio de banquetes públicos visibiliza questões políticas e alimentares
urgentes e pressiona por tomadas de decisões em prol do bem comum.
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BANQUETAÇO
histórico
O Banquetaço surgiu em resposta à necessidade de novas sociabilidades e generosidades em agir em defesa do Direito Humano à
Alimentação Adequada.
Em 2017 agricultores; nutricionistas, participantes do Conselho Municipal de Alimentação de SP, cozinheiros e ativistas realizaram um ato
diante do teatro municipal de São Paulo onde foram servidas 2.000 refeições gratuitas, com alimentos produzidos por agricultores
orgânicos da Cidade de São Paulo, doações de temperos e Panc da Horta da USP; doações de alimentos por empresários e coleta de
alimentos que seriam descartados pelo CEASA através da metodologia Disco Xepa. (anexo)
Em 2018 após o incêndio no Largo Paissandu os ativistas do Banquetaço se organizaram em duas cozinhas cedidas por donos de
restaurantes locais e serviram alimentos para os desabrigados. Atualmente o grupo de ativistas tem apoiado a iniciativa da plataforma
#ChegadeAgrotóxicos e lutado pela aprovação da PNaRA - Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos.
São apoiadores do coletivo Banquenquetaço o Greenpeace, o SlowFood, Mídia Ninja, #342Amazônia, entre outros.
Banquetaço: https://youtu.be/ouakayjFuvE
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BANQUETAÇO
contexto
Estamos nos organizando para um ato de protesto em vários estados, a favor da manutenção do Consea com a devida
participação representativa da sociedade civil. A idéia é congregar pessoas em torno de uma mesa farta, com alimento
bom, limpo e justo, no dia 27 de fevereiro, a partir das 12h em várias cidades do país, para chamar a atenção para o
CONSEA e o Direito à Alimentação Saudável e Adequada.
Pretendemos chamar a atenção da sociedade e dos políticos (principalmente os tomadores de decisões como os
presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Ministério da Cidadania) para a importância do Consea,
da vontade legítima de participação democrática por parte de cidadãos especialistas dispostos a colaborar com seus
conhecimentos no desenho de planos e projetos em prol do direito humano à alimentação adequada nos seus
territórios.
A idéia é unificar as questões políticas em torno da extinção do CONSEA e ao mesmo tempo respeitar e valorizar as
ações e diferenças em cada estado.
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BANQUETAÇO
consea
Atribuições:
a)convocar a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com periodicidade não superior a 4 (quatro) anos
b) propor ao Poder Executivo Federal, considerando as deliberações da Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional,
as diretrizes e prioridades da Política e do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional,
c) articular, acompanhar e monitorar, em regime de colaboração com os demais integrantes do Sistema, a implementação e a
convergência de ações inerentes à Política e ao Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;
d) definir, em regime de colaboração com a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, os critérios e
procedimentos de adesão ao SISAN;
e) instituir mecanismos permanentes de articulação com órgãos e entidades congêneres de segurança alimentar e nutricional nos
Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, com a finalidade de promover o diálogo e a convergência das ações que integram o
SISAN;
f) mobilizar e apoiar entidades da sociedade civil na discussão e na implementação de ações públicas de segurança alimentar
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produção
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BANQUETAÇO
produção
GRUPO 1 Sistematizar numa planilha e enviar convites para:
Parceiros e Entidades
Chefs de Cozinha Nutricionistas, Empreendedores, Conselheiros, Ativistas
Produtores rurais
CONSEA do seu estado
Órgãos de Comunicação
Organizadores do Ato em si

O ato do serviço e distribuição de alimentos leva no máximo 3 horas do começo até o final. Escolha espaços para o Banquetaço
que gerem excelentes fotos. O momento da abertura, com a mesa montada, os cozinheiros e demais ativistas a postos para servir
o público é chave. O cuidado com a montagem da mesa e o cenário se faz fundamental. Sugerimos folhagens higienizadas e
grande quantidade de frutos. Trata-se de fazer uma cenografia que nos garanta alta repercussão. Imaginem um cenário que tenha
potêncal para ser capa do jornal de sua cidade. Chamem foóografos profissionais.
Inspiração: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c5t1xQVBHIqMMnCmGZLcH-AYLaVNJKfxGNYa0zLLydI/htmlview
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BANQUETAÇO
incidência política
Grupo 2: Nacional irá pressionar os parlamentares, articular e produzir junto à coordenação nacional os documentos
necessários para expressão em âmbito nacional.
Grupo 3: Estadual irá pressionar os políticos do seu estado e articular e produzir junto à coordenação estadual os
documentos necessários para expressão estadual.
Grupo 4: Local pessoas que irão se expressar durante o ato levando as mensagens pró Consea com falas, palestras,
aulas, oficinas, rodas de conversa, etc;
ABAIXO ASSINADO:
https://fianbrasil.org.br/peticao-da-fian-internacional-coleta-assinaturas-contra-extincao-do-consea/

16

BANQUETAÇO
infraestrutura
Grupo 5: Jurídico informar a prefeitura, falar com a SEMURB para organizar o trânsito no dia do evento.
Grupo 6: infraestrutura conseguir, carro de som, mesas cadeiras, gazebos, descartáveis, guardanapos, etc. Verificar
se o espaço escolhido tem sombra, ponto de água, energia, se é possível apoio de bares e lanchonetes para uso do
toalete, etc. Montagem e desmontagem rápida. Importante: Organizar para que a estrutura esteja montada apenas
1hora antes da chegada dos alimentos.
Grupo 7 Resíduo Zero Montar os lixos recicláveis, não recicláveis e orgânicos. Não deixar nada pelo caminho depois
do evento.
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cozinha
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BANQUETAÇO
cozinha
Grupo 8 Cozinha: Organização e preparação da comida no dia do evento)
Os cozinheiros podem cozinhar juntos num mesmo espaço, ou cozinhar cada um na sua cozinha e trazer no mesmo
dia e hora combinados.
O horário de chegada das comidas não pode exceder 1h hora antes do evento, por questões sanitárias. Ela deve ser a
última a chegar no local. A presença de nutricionistas é de extrema importância durante todo o processo.
Sempre bom ter alguém tirando fotos, documentando, transmitindo notícias das cozinhas, evidenciando o preparo
do banquetaço.
Os chefs devem estar uniformizados. Todo o pessoal de faixa no cabelo.
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BANQUETAÇO
cardápio
Grupo 9 Cardápio: Os insumos devem ser escolhidos de acordo com o Guia da Alimentação do Brasil (que pode ser
homenageado no dia do evento como uma vitoriosa colaboração pro País protagonizado pelo Consea).
Alimentos orgânicos, da agricultura familiar, assentamentos do MST, a xepa da feira com aproveitamento integral,
com plantas alimentícias não convencionais - Panc/tradicionais, alimentos que ressaltem a biodiversidade, etc;
O cardápio precisa ser combinado com antecedência pelo coletivo de cozinheiros e colaboradores desse grupo.
Porque isso organiza a coleta/pedidos de doações. Ou define-se o cardápio a partir do que foi coletado.
A decisão depende da disponibilidade, da energia, da empolgação.
Importante propiciar abundância de alimentos!!!!!!!
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BANQUETAÇO
doações
Grupo 10 Coleta: Importante articular uma equipe com carro pra fazer coleta nas feiras livres em busca do
desperdício podendo usar a metodologia do Disco Xepa (anexo) como orientadora no processo, articular com
agricultores: pancs/biodiversidade/orgânicos, supermercados (tem xepa), padarias (tem xepa), sorveterias (tem xepa)
etc.
Grupo 11 Central de Distribuição: pessoas que possam organizar a lista de doação, estocar os alimentos doados e
disponibilizá-los para os Cozinheiros. É importante ter um espaço que sirva de central de distribuição para todos os
cozinheiros retirarem sua cota para a produção do Banquetaço.

artes
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BANQUETAÇO
artes
Grupo 12 Visual: Responsável por produzir faixas e cartazes para o dia do Ato contemplando as palavras de ordem,
os eventuais manifestos etc . produzir memes e imagens lindas, inspiradoras. Precisamos encantar o país, inspirar os
brasileiros. - cartaz/lambe-lambe em A4 PB com link da campanha. Vamos invadir os postes e muros - imprimir
folhetos distribuir mano a mano, olho no olho.
Grupo 13 Artistas: Músicos, teatro, etc. O ato deve ser uma contribuição para cidade, inspirador, que traga esperança,
que possa informar que estamos aqui para existir e servir ao Bem Coletivo. Que podemos colaborar para a
construção de um Brasil vitorioso, bom, limpo, justo, de sucesso, de vanguarda, de inovação e de luz.
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BANQUETAÇO
segurança
Grupo 14 Segurança: proteção física e jurídica, acionar advogados ativistas, policiais anti-facistas, etc.
Não permitir falas partidárias, bandeiras partidárias de qualquer espécie, etc. Moradores de rua devem ser cuidados.
É recomendável a articulação com a polícia, portar as permissões, ter e consciência sobre o direito reunião,
expressão, etc
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BANQUETAÇO
comunicação
Grupo 15 Comunicação: este grupo deve buscar atingir todas as formas possíveis de ressonância: tv, jornal revistas,
redes sociais, projeções em edifícios etc;
Procuraremos centralizar as manifestações de todos os estados no Facebook do Banquetaço e nos meios de
comunicação parceiros através de uma sala de situação que receberá todos os arquivos enviados através dos grupos
de Whatsapp.
Tentar organizar microfone e caixa de som pro dia do evento.
Preparar falas dos integrantes.
Abrir um”Fala Povo” pra escuta da população geral sobre o assunto.
Estratégia On Line e Off Line.
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BANQUETAÇO
mídias
Grupo 16 Mídias: engajamento e manejo do facebook / instagram / twitter.
Ativar nossa rede de contatos é fundamental. Então vamos trabalhar MUITO as redes sociais, com postagens diárias
(3-4 por dia). Pedimos para todos divulgarem os manifestos emitidos pelas organizações e notícias relacionadas ao
tema.
Facebook do Banquetaço para utilizarmos nas postagens de notícias e produção de vídeos e fotos dos banquetes:
https://www.facebook.com/direitoalimentacaodeverdade/
Repercutir na página oficial do Consea: https://www.facebook.com/segurancaalimentar/
Repercutir nas páginas e canais dos conseas estaduais.
Repercutir nas páginas das organizações e coletivos que integram as ações.
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BANQUETAÇO
#hashtags
#Banquetaço

#ComidaParaTodos

#ComidaParaTodos

#VoltaCONSEA

#BrasilSemFome

#BrasilSemFome

#DireitoDeComerDireito

#DireitoDeComerDireito

#ComidaBoaLimpaJustaSempre

#FomeDeDireitos

#FomeDeDireitos

#ComidaDeVerdade

#ParticipaçãoPopularJá

#AgroecologiaAlimentaçãoMundo

#BrasilSemFome

#SegurançaAlimentar

#FicaConsea
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BANQUETAÇO
filtros
http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=2084594671636701

https://twibbon.com/support/banqueta%C3%A7o/facebook?fbclid=IwAR2e4tSuPRRRVBoWXCs9MYbDdVvBMpSttB5flqsLtvmCiykLq_ZVUAgSZk#
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metas do banquetaço pró-CONSEA
impactar nas mídias

manutenção do consea

Visibilizar os feitos do conselho e fazer as
pessoas reconhecerem a sua importância

É imprescindível manter o CONSEA como
era, estruturado dentro do SISAN e com

no tema da alimentação para a população

participação representativa da sociedade

brasileira. Tecer uma rede social que
permita dar grande visibilidade aos
eventos.

curto prazo

MILHÕES DE
ASSINATURAS

civil.

PRÓ-CONSEA

longo prazo

pressionar
Rodrigo Maia (Presidente da Câmara) no RJ,
Eunício Oliveira (Presidente do Senado) no
CE e Osmar Terra (Ministro da Cidadania)
em POA/RS

Revogação do inciso III do artigo 85
da MP870, que altera a LOSAN e
extingue o CONSEA.

BANQUETAÇO
Mais importante que o resultado é a caminhada.
E se dermos nosso 100% não haverá tristeza, nem
prejuízo, pois aprenderemos o caminho da união.

