Relatório de Atividades 2021

GOVERNANÇA - 2021 (Pedro)

-

Realização de reuniões quinzenais da Diretoria e Núcleo Gestor ao longo de 2021

-

Realização de reuniões mensais do Conselho ao longo de 2021

-

Planejamento das atividades e atualizações semanais do Núcleo Gestor de acordo com as áreas de trabalho administrativo-ﬁnanceiro; articulação em rede; programas e conteúdos; parcerias institucionais e mobilização de recursos.
As reuniões semanais envolveram também a área de articulação com a rede LAC e o Slow Food Internacional.

ARTICULAÇÕES E PARCERIAS - 2021 (Pedro)

-

Articulação com o Instituto Ibirapitanga, elaboração de proposta de projeto para apoio institucional à ASFB e
assinatura de contrato - jan_out2021

-

Articulação com a SDR/CAR, pelo projeto Bahia Produtiva, para a elaboração e aprovação de uma proposta de projeto a
ser implementado entre 2021 -2022 (ago_out2021)

-

Articulação com o FIDA e a SDR/CAR, pelo projeto Pró-Semiárido para a elaboração de uma proposta de projeto a ser
apresentado em 2022- nov_dez2021

-

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 na Comissão Organizadora e do GT Cultura Alimentar da Conferência Nacional de SSAN

-

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

PROJETOS - 2021 (Ligia)

-

Execução 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 ampliação do
acesso dos indígenas ao fornecimento de suas produções para a merenda escolar municipal - jan 2020_jun2021

-

Execução 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 entregaram seus
alimentos para a merenda escolar municipal de Maués - jan2020_jun2021

-

Finalização do projeto Slow Food na Defesa da Sociobiodiversidade e da Cultura Alimentar Baiana (ASFBPró-Semiárido/SDR-CAR Bahia) - out2019_out2021

PROJETOS - 2021 (Ligia)

-

Execução do projeto Território e Cultura Alimentar no Ceará (ASFB/FIDA/AKSAAM/UFV) com foco nos territórios
indígenas Tremembé e Tabajara - jul2020_mar2021

-

Execução do projeto Tecendo redes: desvendo a legislação para o alimento bom, limpo e justo para todos
(ASFB/Fundação Heinrich Böll) sobre Legislação Sanitária - set_nov2021

-

Início do projeto Slow Food Indica, com foco na comercialização de produtos da agricultura familiar baiana em Salvador
(ASFB/CAR/Banco Mundial) - nov2021_jun2022

-

Início do projeto Fortalecimento Institucional para sistemas alimentares bons, limpos e justos (ASFB/Instituto
Ibirapitanga), com foco no fortalecimento institucional da ASFB e no desenvolvimento de programas - nov2021_mar2023

-

Início do projeto Sociobiodiversidade Amazônica, com foco nas cadeias produtivas da sociobiodiversidade dos estados
da região Norte (ASFB/GIZ) - nov 2021_mar2023

EVENTOS E OFICINAS - 2021 (Vale)

-

Mediação da live Experiências e vivências envolvendo o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento
tradicional, com mediação de Lígia Meneguello e Nathália Cosmo Silva (UFV) - março 2021

-

Live: Gastronomia e Slow Food, do curso de Gastronomia da Unifatecie, palestra de Glenn Makuta - mar2021

-

Participação de representantes de rede Slow Food Brasil na programação virtual do Terra Madre 2020-2021 out2020_abr2021

-

Participação na programação do curso Ecogastronomia: cultura e sustentabilidade no mundo atual - promovido
por integrantes do Slow Food Alguidá Salvador - março 2021

-

Participação no Encontro regional ampliado da rede Slow Food LAC, participação de Glenn Makuta representando a
rede brasileira - abril 2021

-

Podcast Alimentos bons, limpos e justos sobre a nova diretoria, com entrevista da Conceição, Gabi e Tonino - maio
2021

EVENTOS E OFICINAS - 2021 (Vale)

-

Elaboração de metodologia e produção de conteúdo para implementação do mini-curso Ecogastronomia pela visão do Slow
Food, para o público beneﬁciários dos programa IICA/Semear Internacional - mar_jun2021

-

Participação nas mobilizações e adesões em manifestos contra a Cúpula dos Sistemas Alimentares, participação de Glenn
Makuta - jul 2021

-

Organização e mediação de Glenn Makuta no seminário As Ameaças das Novas Tecnologias de Modiﬁcação Genética para a
Agricultura, pelo Grupo de Trabalho sobre Biodiversidade, da Articulação Nacional de Agroecologia - ago 2021

-

Organização e mediação da Gabi Pieroni na live de lançamento do livro Caracol de Práticas Educativas, do Projeto Caracol
- ago 2021

-

Participação da Ana Tomazoni no 3º Festival do Cambuci de São Bernardo do Campo, com forte presença dos produtres de
cambuci que compõe a nossa rede na programação - ago 2021

EVENTOS E OFICINAS - 2021 (Vale)

-

Participação de Glenn Makuta na live Naturalização do Tempo, organizada por Maria Capai e mediada por Kenia Bahr,
ambas da CSF Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica - Vale do Paraíba e Costa Verde- out 2021

-

Organização através da Gabi Bonilha e da Vale no evento Comida sem Fronteiras, em comemoração da semana da cultura
italiana no Brasil, envolvendo ativistas da rede Slow Food Brasil de descendência italiana - nov 2021

-

Participação da Ana Tomazoni com a banca do Slow Food Brasil no Semana Mesa SP - nov 2021

-

Participação da Ana Tomazoni no 2º Festival Bon Odori, em São Bernardo do Campo - nov 2021

-

Participação de Pedro Xavier em missão de avaliação do projeto Pró-Semiárido, junto à CAR/SDR-BA e o FIDA - nov 2021

-

Organização, por parte da Ana Tomazoni, de encontro virtual em celebração ao Terra Madre Day e ao dia da Culinarista,
tendo o Adilson Santana como convidado falando sobre ecogastronomia - dez 2021

-

Apresentação de Pedro Xavier em seminário “Integración, Medición y Evaluación de la Nutrición en Proyectos - Brasil”,
convidado pelo FIDA - dez 2021

Atividades programadas 2022

GOVERNANÇA - 2022

-

-

-

-

Brasil (Ligia)
Realização de reuniões quinzenais virtuais da Diretoria e Núcleo Gestor
Realização de reuniões mensais virtuais do Conselho.
Planejamento das atividades e atualizações semanais virtuais do Núcleo Gestor
Acompanhamento e suporte à rede SFB para ﬁnalização do processo de transição para Comunidade Slow Food janr2021_2022
Latinoamérica e Caribe e Internacional (Vale)
Mobilização da rede para o levantamento de propostas de moções e articulação de grupos de trabalho para a
elaboração de documentos políticos em visto do encontro Slow Food Latinoamérica e Caribe, antes do Congresso
Internacional - fev_junho2022
Mobilização da rede para a apresentação de candidaturas para a participação da delegação brasileira no Terra
Madre 2022 - maio2022 - e participação no evento - set2022
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 para construção do processo preparatório até o
Congresso Internacional - jan_jul2022
Participação do Brasil, representado pelo Georges Schnyder, no Congresso Internacional do Slow Food - 16-17 julho
2022

ARTICULAÇÕES E PARCERIAS - 2022 (Pedro)

-

Articulação e participação no Núcleo Gestor da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável e organizações
dos encontros com o Núcleo Gestor Ampliado - jan_dez2022

-

Articulações e reuniões institucionais periódicas para fortalecimento das parcerias existentes (SDR/CAR Bahia,
SDA/Ceará, Instituto Ibirapitanga, FIDA, GIZ, IDEC, ISPN) e articulação de novas - jan_dez2022

-

Publicação mensal na coluna da revista Prazeres da Mesa com compartilhamento de histórias da rede Slow Food
Brasil, por Alexandra Duarte - jan_dez2022

-

Articulação para fundação do Observatório da Economia da Sociobiodiversidade (ÓSociobio), junto a ISA, ISPN,
GIZ, WWF, entre outras organizações - jan_dez 2022

ARTICULAÇÕES E PARCERIAS - 2022 (Pedro)

-

Participação do José Guedes no GT da Resolução 189, da Secretaria do Meio Ambiente de SP, sobre exploração
sustentável de espécies nativas do Brasil no estado de São Paulo - jan_dez2022

-

Parceria com ISPN para realização de oﬁcina sobre valorização de produtos das cadeias de valor da
sociobiodiversidade a partir de elementos do território – mar_jul2022

-

Manutenção das articulações junto à SDA/Ceará para a elaboração de novos projetos no Ceará- abril_maio2022

-

Participação da Gabriela Bonilha na articulação junto ao Instituto Italiano de Cultura em São Paulo para
elaboração de um novo projeto audiovisual para a semana da cultura italiana no Brasil - abril_nov2022

PROJETOS - 2022 (Pedro)

-

Continuidade do projeto Território e Cultura Alimentar no Ceará (ASFB/FIDA/AKSAAM/UFV) com foco nas
comunidades Tremembé e Tabajara - jan_abr 2022

-

Início do projeto Slow Food Indica, com foco na comercialização de produtos da agricultura familiar baiana em Salvador
(ASFB/CAR/Banco Mundial) - nov2021_jun2022 (set2022)

-

Início do projeto Fortalecimento Institucional para sistemas alimentares bons, limpos e justos (ASFB/Instituto
Ibirapitanga), com foco no fortalecimento institucional da ASFB e no desenvolvimento de programas - nov2021_mar2023

-

Início do projeto Sociobiodiversidade Amazônica, com foco nas cadeias produtivas da sociobiodiversidade dos estados
da região Norte (ASFB/GIZ) - nov 2021_mar2023

-

Realização de oﬁcina, em parceria com ISPN, sobre valorização de produtos das cadeias de valor da sociobiodiversidade a
partir de elementos do território para cooperativas do sul do Maranhão – jul 2022

EVENTOS, OFICINAS, CONTEÚDOS - 2022 (Ligia)

-

Lançamento do livro A Arca do Gosto de Minas, elaborado pelo Marcelo de Podestá - mar 2022

-

Lançamento do documento de posicionamento sobre normas sanitárias para alimentos artesanais, elaborado por Glenn Makuta - abr
2022

-

Organização por parte da Lígia Meneguello, no II Encontro do Patrimônio Agroalimentar sobre o Sistema Agrícola Tradicional
Quilombola do Vale do Ribeira, com mediação de roda de conversa sobre a Feira de Sementes e Mudas Tradicionais dos Quilombos
do Vale do Ribeira, a acontecer no Mercado de Pinheiros - 14 mai 2022

-

Organização, através da Gabi Pieroni e Lígia Meneguello na live de lançamento das publicações do projeto Território e Cultura
Alimentar no Ceará - 18 mai 2022

-

Participação da Lígia Meneguello no evento de ﬁnalização do AKSAAM, dentro da Feira da Agricultura Familiar do Nordeste, em
Natal - jun2022

-

Organização, através da Gabi Pieroni e Lígia Meneguello, do intercâmbio entre jovens Tabajara e Tremembé com foco na cultura
alimentar, com apoio do Projeto São José - jun 2022

-

Organização, através da Gabi Pieroni, do ciclo de lives sobre Sistemas Agrícolas Tradicionais - ago a dez 2022

