MANIFE
ESTO EM DEFESA
A DO CO
ONSEA
A Faculd
dade de Engenhari
E
a de Alim
mentos (F
FEA) da Universida
U
ade Estad
dual de
Campinas (UNICA
AMP), em consonân
ncia com entidadess que já sse posicio
onaram,
manifesta
a desacord
do e proffunda preo
ocupação com a re
evogação de itens da Lei
11346/200
06 (LOSAN
N – Lei Orrgânica de Segurança Alimenta
ar e Nutriciional), que
e resulta
na extinçção do CONSEA (Conselh
ho Nacio
onal de Seguranç
ça Alimentar e
Nutricion
nal).
O CONSE
EA tem exxercido imp
portante pa
apel no diá
álogo entre
e governo e sociedade civil,
com a pa
articipação
o de profissionais das
d
áreas de alime
entação, n
nutrição e saúde,
visando à elaboraçã
ão e execu
ução de po
olíticas púb
blicas voltadas à Segurança Alimentar.
Tais políticas foram fundamen
ntais para que
q o Bras
sil saísse, em 2014, do mapa da
d fome
da Organização dass Nações Unidas
U
(htttp://www.fa
ao.org/3/a--i4646e.pd
df). No enta
anto, os
indicadore
es mais re
ecentes mo
ostram que
e o risco de
d retorno ao mapa da fome é real, o
que torna
a impresciindível a manutençã
ão e a am
mpliação de
d política
as de Seg
gurança
Alimentarr no país, que
q devem
m ser tratad
das como políticas
p
de
e Estado.
A promoçção da alim
mentação adequada,
a
um direito
o fundamental do ser humano e muito
bem estab
belecido na Constituição Federal, é um grande
g
dessafio para qualquer governo
g
e precisa
a ser consstantementte assistid
do, através
s do acessso oficial e instituc
cional à
informaçã
ão que resu
ulta dos tra
abalhos de
e excelência produzid
dos pelos órgãos públicos e
privados relacionado
r
os à Segurança Alim
mentar.
A Engenharia de Alimentos, nesse contexto,
c
é uma pro
ofissão qu
ue se ded
dica ao
desenvolvvimento de
e produtoss e processos, nos quais aspectos como conse
ervação,
qualidade
e, nutrição e Seguran
nça Alimentar estão presentes.
p
Com esta
as abordagens, o Eng
genheiro de Alimento
os deve esstar conscie
ente de se
eu papel
na socied
dade e, atra
avés de su
ua participação instittucional, re
epresentad
da pela UN
NICAMP
em órgão
os como o CONSEA, enco
ontra esse
e caminho
o facilitado
o para co
ontribuir

efetivame
ente para soluçõess concreta
as que melhorem
m
o acesso
o à alime
entação
adequada
a e saudávvel. Questõ
ões relacionadas ao abastecim
a
ento, produção suste
entável,
logística de distrib
buição e cadeia
c
de
e frio, bio
odiversidad
de e agre
egação de
e valor,
ando o resp
peito à dive
ersidade cultural
c
e étnica, consstam da pa
auta de dis
scussão
considera
para elevar o Brasil à condiçção de paíss onde o direito
d
e o acesso a alimentos
s sejam
respeitado
os em sua
a plenitude
e. Somente
e com uma visão institucional e multidis
sciplinar
esse obje
etivo pode ser
s alcançado.
o Pedagógico dos cu
ursos de grraduação em Engen
nharia de A
Alimentos da FEA
O Projeto
contempla
a e reforça
a a relevân
ncia da Seg
gurança Alimentar,
A
c
cujo
domín
nio forma parte
p
do
perfil dese
ejado dos profissiona
ais que formamos.
Desta form
ma, consid
deramos im
mprescindívvel a existê
ência de órgãos
ó
com
mo o CONS
SEA, no
qual as co
ompetências do Eng
genheiro de
e Alimento
os podem contribuir
c
d
de forma conjunta
c
com profisssionais de
e outras fo
ormações, com o objetivo comu
um de gara
antir a Seg
gurança
Alimentarr em nosso
o país. Reiiteramos, com
c
esse propósito, nosso pro
ofundo des
sacordo
com sua extinção.
e
Adicionalm
mente, esttaremos se
empre à disposição
d
para cola
aborarmos na promo
oção de
ações qu
ue contribu
uam para a prática
a de políticas públiccas e de estratégia
as para
extinguir os problem
mas que dificultam
d
fortemente
e a implem
mentação de medid
das que
garantam a Seguran
nça Alimen
ntar em no
osso país.
Campinass, 9 de jane
eiro de 201
19

