Relatório de Atividades 2019

GOVERNANÇA - 2019

-

Participação da ASFB, representada pelo Georges Schnyder, no Comitê Executivo Internacional do Slow Food Pollenzo, Itália, fev 2019

-

Participação da ASFB, representada pelo Georges Schnyder, no Conselho Internacional do Slow Food - Chiusi, Itália,
jun 2019

-

Realização de reuniões quinzenais da Diretoria e Núcleo Gestor ao longo de 2019

-

Realização de reuniões mensais do Conselho, Facilitadores, Diretoria e Núcleo Gestor ao longo de 2019

-

Planejamento das atividades e atualizações semanais do Núcleo Gestor de acordo com as áreas de trabalho administrativo-financeiro; articulação em rede e comunicação interna; programas e conteúdos; parcerias institucionais e
mobilização de recursos.

ARTICULAÇÕES E PARCERIAS - 2019

-

Articulações e reuniões institucionais periódicas para fortalecimento da rede de parceiros da Associação Slow Food
do Brasil e potenciais apoiadores do Terra Madre Brasil 2020 (SDR/CAR Bahia, Instituto Ibirapitanga, FIDA, Banco
Mundial, Governos Estados do Nordeste, MAPA-IGs, Deputados/Emendas Parlamentares, Fundação Banco do Brasil,
SEBRAE Nacional e UFs, SENAC, IDEC, IEB, ISA, ISPN, ASA, CTI, entre outros) - jan - dez 2019

-

Articulação e contato com empresas privadas em ocasião de feiras e festivais (Biofach-Naturaltech, Congresso VP
Nutrição, Mesa Tendências) para participação e potencial apoio ao Terra Madre Brasil 2020 (AMMA Chocolate, Tia
Sônia, Korin, Natura, Dengo, Consul/Consulado da Mulher, Tramontina, Gol, entre outros) - jun - dez 2019

-

Articulação com parceiros institucionais do Terra Madre Brasil 2020 em Salvador (Agências Comunicação Tempo, Objectiva, Pau Viola Produções, Secretaria da Educação, Secretaria da Cultura, Secretaria do Turismo, EMBASA,
Bahiagas), organizações da sociedade civil (Semear Internacional, MPA, SASOP) e fornecedores / prestadores de serviço ago - dez 2019

-

Assinatura de contrato entre ASFB e SDR/CAR, Fundação Luís Eduardo Magalhães-FLEM, para a curadoria e mobilização
social do Terra Madre Brasil 2020 - ago 2019

ARTICULAÇÕES E PARCERIAS - 2019

-

Assinatura do acordo de parceria com Osklen e Instituto_e para lançamento de uma camiseta em parceria com a ASFB

-

Articulação e participação no Núcleo Gestor da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável (ACT, IDEC,
ABRASCO, OPSAN/UnB, INU/UERJ, Slow Food) e organização dos encontros nacionais da Aliança.

-

Participação da Plenária da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida

-

Participação do Conselho De Olho nos Ruralistas (De Olho nos Ruralistas, O Joio e O Trigo, Campanha Permanente
contra os Agrotóxicos e pela Vida - SP, Slow Food e MPA)

-

Participação na Comissão Organizadora da Conferência Nacional de SSAN

ARTICULAÇÕES E PARCERIAS - 2019

-

Continuidade das articulações e ações em questões referentes ao palmito e polpa de juçara, junto às comunidades do
litoral de São Paulo e Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo.

-

Articulação e participação de coletivo para estabelecimento do comitê de salvaguarda do SAT Vale do Ribeira, com
IPHAN-SP, ISA, Instituto Brasil a Gosto e Instituto ATA

-

Articulação da mobilização da Política Estadual de Redução de Agrotóxicos (PERA) em SP - mar 2019

-

Reunião da Câmara Setorial de Agricultura Ecológica do Estado de SP - abr 2019

-

Articulação de 9 Disco Xepas para a ação World Disco Xepa Day - abr 2019

-

Plenária de organização da Feira Nacional da Reforma Agrária e criação da Rede Sustenta - mai 2019

-

Articulação e curadoria das oficinas culinárias da V Festa da Juçara de Ubatumirim, em Ubatuba, SP - mai 2019

-

Articulação e consolidação da parceria com a VP Centro de Nutrição Funcional para elaboração do novo site do Slow
Food Brasil - out 2019

PROJETOS - 2019

-

Continuidade do projeto internacional Empowering Indigenous Youth To Defend And Promote Their Food
Heritage Articulação institucional (Slow Food/FIDA) foco na articulação e fortalecimento da participação de jovens
indígenas Kiriri e Sateré-Mawé nos programas, eventos e articulações da rede Slow Food/Terra Madre Indígena - jan_dez
2019

-

Finalização do projeto Caracol (SFB Educação/ASFB/MISEREOR) - jan_out 2019

-

Desenho, estruturação e adequação do projeto Terra Madre Brasil 2020 para apresentação em editais (FazCultura; Lei
Rouanet; entre outros) e possíveis apoiadores (governamentais e não governamentais) - jun_dez 2019

-

Realização do workshop Resgates Alimentares na Gastronomia (ASFB/SENAC Nacional) envolvendo 23
profissionais de cozinha provenientes de todas as UFs do SENAC - out 2019

-

Abertura do edital, seleção da equipe e início de execução do projeto Slow Food na Defesa da Sociobiodiversidade e
da Cultura Alimentar Baiana (ASFB- Pró-Semiárido/SDR-CAR Bahia) - out 2019

EVENTOS E OFICINAS - 2019

-

Participação no I Encontro organizações parceiras Instituto Ibirapitanga, Rio de Janeiro - fev 2019

-

Organização, mobilização do Banquetaços pró CONSEA e presença da rede em cerca de 15 cidades - fev 2019

-

Participação na Jornada Agroecológica sobre comercialização - Rede Sustenta, São Paulo mar 2019

-

Visita ao Sítio do Bello para gravação de matéria sobre Slow Food no canal Experimente, de Cecília Padilha - mar 2019

-

Composição da idealização e realização do evento Patrimônio Agroalimentar com IPHAN - SP (ASFB, Instituto
Brasil a Gosto e Instituto ATA) - abr/out 2019

-

Visita a comunidade do Guapiruvu para articulação, aproximação da comunidade da rede SFB e conhecimento da
produção - abr 2019

-

Curadoria e produção das oficinas culinárias da Festa da Juçara de Ubatumirim, organizada pela ABU - mai 2019

EVENTOS E OFICINAS - 2019

-

Participação na Semana Poli Social, com a palestra sobre desperdício alimentar - São Paulo, mai 2019

-

Participação no Seminário Nacional Comercialização (UFSC, CCA, CEPAGRO e Slow Food Mata Atlântica) Florianópolis, mai 2019

-

Participação no evento de entrega da solicitação de registro dos saberes e práticas tradicionais associados aos
Engenhos de Farinha de Santa Catarina como Patrimônio Cultural - Florianópolis, mai 2019

-

Participação no Seminário Terra e Território: Diversidades e Lutas (Campo Unitário + outras orgs) - jun 2019

-

Participação no Fórum Secretários e Gestores - Políticas Públicas Agricultura Familiar do Nordeste - Natal,jun 2019

-

Participação no debate Por Outra Agricultura: construindo alternativas ao agronegócio (MST, MUDA-SP, SF) - São Paulo,
jul 2019

-

Participação da articulação para o Festival Comida de Verdade, ação conjunta entre movimentos como MST, MSTC,
Rede Sustenta e outros ativistas, na Ocupação 9 de Julho, uma ação pró Feira Nacional da Reforma Agrária - ago 2019

-

Articulação e participação na Pré Conferência Municipal de SAN de SP (Sul II e Centro-Oeste) - ago 2019

EVENTOS E OFICINAS - 2019

-

Participação no Seminário Ampliado do GT Biodiversidade da Articulação Nacional de Agroecologia, na ELAA, Lapa,
Paraná - set 2019

-

Participação na oficina sobre a criação da plataforma do projeto Ligue os Pontos, da Prefeitura de São Paulo, set 2019

-

Participação no Congresso de Nutrição da VP com estande institucional e divulgação do Terra Madre Brasil, set 2019

-

Participação no Prêmio Queijo Brasil - Florianópolis, set 2019

-

Participação na roda de conversa O que é comida para diferentes culturas? (Sesc Bom Retiro) - SP, out 2019

-

Mediação da roda de conversa com detentores do patrimônio imaterial do Modo Artesanal de Fazer Queijo de MG e Ofício
de Baianas de Acarajé, dentro do Encontro Patrimônio Agroalimentar - São Paulo, out 2019

EVENTOS E OFICINAS - 2019

-

Participação na programação do Mesa Tendências e no Farofa com estande de lançamento do Terra Madre Brasil
2020 - São Paulo, nov 2019

-

Participação na programação da Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária da Bahia com evento de
lançamento do Terra Madre Brasil 2020 - Salvador, nov 2019

Atividades programadas 2020

GOVERNANÇA - 2020

-

Participação da ASFB, representada pelo Georges Schnyder, no Comitê Executivo do Slow Food - reunião virtual, fev
2020

-

Participação da ASFB, representada pelo Georges Schnyder, no Conselho Internacional do Slow Food - reunião virtual,
jun 2020

-

Realização de reuniões quinzenais virtuais da Diretoria e Núcleo Gestor - ao longo de 2020

-

Realização de reuniões mensais virtuais do Conselho, Facilitadores, Diretoria e Núcleo Gestor - ao longo de 2020

-

Planejamento das atividades e atualizações semanais virtuais do Núcleo Gestor de acordo com as áreas de trabalho administrativo-financeiro; articulação em rede e comunicação interna; programas e conteúdos; parcerias institucionais e
mobilização de recursos - ao longo de 2020

-

Participação da ASFB, representada pelo Georges Schnyder e pela Valentina Bianco, em reuniões mensais com a/os
Conselheira/os e equipe Slow Food América Latina e Caribe do escritório internacional para o planejamento do
Terra Madre 2020 e processo preparatório até o Congresso Internacional em 2021.

ARTICULAÇÕES E PARCERIAS - 2020

-

Articulação e participação no Núcleo Gestor da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável e organizações
dos encontros com o Núcleo Gestor Ampliado - jan_dez 2020

-

Participação mensal na coluna da revista Prazeres da Mesa com compartilhamento de histórias da rede Slow Food
Brasil - jan_dez2020

-

Articulações e reuniões institucionais periódicas para fortalecimento da rede de parceiros da Associação Slow
Food do Brasil do Terra Madre Brasil 2020 (SDR/CAR Bahia, Instituto Ibirapitanga, FIDA, Banco Mundial,
Governos Estados do Nordeste, MAPA-IGs, SEBRAE Nacional e UFs, SENAC, IDEC, IEB, ISA, ISPN, entre outros) e
apoiadores na Bahia (Agência Comunicação - Objectiva, Pau Viola Produções, Secretaria da Cultura, Bahiatursa,
SEBRAE Bahia)- jan_mar 2020

-

Articulação e contato com empresas e restaurantes para participação com expositores do Mercado de produtos
brasileiros do Terra Madre Brasil 2020 - jan_mar 2020

-

Mudança de planejamento do Terra Madre Brasil 2020, articulações com parceiros e renegociação de contratos
e prazos devido à pandemia - mar 2020

ARTICULAÇÕES E PARCERIAS - 2020

-

Articulação com o FIDA Brasil para apresentação de uma proposta no âmbito do projeto FIDA/AKSAAM e assinatura
de um Termo de Cooperação entre ASFB, Funarbe, Universidade de Viçosa - jul_2020_set_2021.

-

Articulação junto ao Instituto Ibirapitanga para a assinatura do aditivo do projeto de apoio institucional ao Terra
Madre Brasil 2020 - jul_dez 2020, participação do encontro de organização donatárias e apresentação de um projeto
de apoio institucional à ASFB com foco no fortalecimento dos programas para biodiversidade, articulação em rede e
desenvolvimento institucional para o período de 2021 a 2023.

-

Articulação e assinatura de contrato de parceria com o Instituto de Defesa do Consumidor para o Terra Madre
Brasil 2020 - jun_2020

-

Articulação com a Fundação Heinrich Boll para a apresentação de uma proposta de projeto alternativo ao apoio
para o Terra Madre Brasil 2020 e assinatura de um Contrato de Cooperação - jun_set 2020

ARTICULAÇÕES E PARCERIAS - 2020

-

Participação no GT Baianas de Acarajé de SP na ALESP, uma ação do IPHAN-SP, ABAM-SP e Mandata da
Deputada Estadual Érica Malunguinho - jul 2020

-

Articulação com os parceiros do Terra Madre Brasil 2020 para novas definições a partir da definição da nova
data e formato do evento - jul_dez 2020

-

Articulação junto à SDR-CAR Bahia para a apresentação de um projeto de continuidade para o projeto Slow Food na
Bahia em 2021 - nov_dez 2020

PROJETOS - 2020

-

Continuidade e readequação do projeto internacional Empowering Indigenous Youth To Defend And Promote Their
Food Heritage Articulação institucional (Slow Food/FIDA) com foco na elaboração do plano de viabilidade
comercial da Fortaleza da Farinha de Mandioca Kiriri e produção de materiais de comunicação para as comunidades Kiriri
e Sateré Mawé - jan_nov 2020

-

Continuidade e readequação do projeto Slow Food na Defesa da Sociobiodiversidade e da Cultura Alimentar
Baiana (ASFB- Pró-Semiárido/SDR-CAR Bahia) a partir da interrupção das atividades de campo, com foco na
articulação da Fortaleza do Buriti e desenvolvimento de diretrizes e ferramentas para a articulação futura de uma
Fortaleza do Fundo de Pasto - abr/dez 2020

-

Início do projeto Educação contextualizada, agroecologia e políticas públicas na Terra Indígena Andirá Marau
do povo Sateré-Mawé (ASFB/PNUD) com foco na compra de equipamentos para a criação de unidades produtivas
demonstrativas para apoiar os jovens do Curso Técnico em Agroecologia do IFAM campus Maués e também apoiar a
ampliação do acesso dos indígenas ao fornecimento de suas produções para a merenda escolar municipal - jan_dez2020

PROJETOS - 2020

-

Início do projeto Apoio técnico aos produtores e produtoras indígenas Sateré-Mawé na execução da política
pública da merenda escolar indígena (ASFB/Embaixada Suíça) com foco na garantia da execução adequada do
primeiro edital de compras públicas acessado pelos indígenas Sateré-Mawé, em que entregarão seus alimentos para a
merenda escolar municipal de Maués - jan_dez2020

-

Início do projeto Tecendo redes pelo alimento bom, limpo e justo para todos (ASFB/Fundação Heinrich Boll) com foco no fortalecimento da comunicação, formação e incidência política pelo Slow Food - jul_set2020

-

Início do projeto Fortalecimento da Identidade Territorial, Valorização da Cultura Alimentar e da
Sociobiodiversidade de Comunidades Tradicionais e Jovens Rurais do Estado do Ceará (ASFB FIDA/AKSAAM) com foco nas comunidades Tremembé e Tabajara - sem previsão ainda

EVENTOS E OFICINAS - 2020

-

Participação dos encontros preparatórios para o Terra Madre 2020 junto ao Slow Food Internacional - jun_set2020

-

Participação dos encontros preparatórios para Challenge / Desafio Slow Food 2021 - jul_dez 2020

-

Participação do Brasil na programação do Terra Madre 2020 por meio de palestras, oficinas, laboratórios do gosto e
outras atividades presenciais e virtuais - out2020_abr2021

-

Realização do Terra Madre Brasil 2020 em formato virtual - nov_2020

ARTICULAÇÕES INTERNAS - rede Slow Food Brasil - 2020

-

Desenvolvimento de conteúdos de apoio à rede:
- Tutorial Comunidades Slow Food
- Documento de mobilização da rede

-

Rearticulação do GT Comunicação
- Lives e outras questões transversais da comunicação

-

Site SFB
- Mobilização de GTs para conteúdos no site.
- Narrativa

CAMPANHAS

-

Campanha de financiamento recorrente da ASFB na Benfeitoria
https://benfeitoria.com/slowfoodbrasil
14 doadores recorrentes
colaborações mensais entre 10,00 e 100,00
3.380,00 arrecadados de out 2019 até jul 2020:
taxa: R$ 197,21 | comissão Benfeitoria (8%): R$ 270,40 | ASFB: 2.912,39
atualmente, a arrecadação está em R$ 570,00 / mês > 378,95 pra ASFB

Relatório
administrativo e financeiro

ADMINISTRAÇÃO

