
 

1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

RELATÓRIO ANUAL DE AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL  

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duque de Caxias 

 



 

2 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS  

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

SUSTENTÁVEL 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Prefeito Municipal 

Washington Reis de Oliveira 
 
 

Diretora do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 

Claise Maria Alves 

 

Equipe do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 

Daniele Marano – Assessora Técnica de Nutrição 

Danielle Rocha – Assessora Técnica de Agronomia 

Izabel Cristina Joia – Coordenadora de Projetos 

Myllena Alves – Assessora Administrativa 

 

Texto Final 

Daniele Marano 

Danielle Rocha 

Izabel Cristina Joia 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Sumário 
 

1. INTRODUÇÃO 
2. AÇÕES REALIZADAS PELO DESANS DESCRITAS POR EIXOS E 

METAS DO I PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL  

 
Eixo 1: ACESSO AO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 
 
Meta 1.2: Criar um Banco de Alimentos 
 
Meta 1.3: Monitorar os equipamentos públicos de SAN já implantados (CCAICs) 

 a)  Participação na Comissão Permanente de Acompanhamento das Creches e 
Centros de Atendimento a Infância Caxiense (CCAICs) 

 
Meta 1.11: Fortalecer o SISAN 

a) Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA-DC) 
b) Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN-DC) 
c) Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) 

  
Eixo 2: EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PESQUISA E 
FORMAÇÃO EM SAN 
 
Meta 2.2: Instituir fóruns de debates com a sociedade civil sobre segurança alimentar e 
nutricional, educação alimentar e nutricional, agroecologia e guia alimentar para a 
população brasileira. 

a) Realização de atividades de educação alimentar e nutricional 
 
Meta 2.3: Fomentar a implantação do cultivo de hortas e pomares em unidades 
escolares  
 
Eixo 3: SAÚDE, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
 

Meta 3.4: Tornar a iniciativa unidade básica amiga da amamentação a estratégia 

municipal oficial de incentivo ao aleitamento materno na atenção básica 

 
Eixo 4: AGRICULTURA FAMILIAR, AGROECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E 

ÁGUA. 

Meta 4.4: Consolidar e expandir a produção agroecológica da agricultura familiar (e 
urbana) 

a)  Feira Popular da Agricultura Familiar de Duque de Caxias 



 

4 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

CAISAN/DC - Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de 

Duque de Caxias 

CAISAN – Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional  

CCAIC – Creches e Centros de Atendimento à Infância Caxiense 

CONSEA/DC – Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de 

Caxias 

CONSEA – Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional  

CRAS - Centros de Referência de Assistência Social 

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

DESANS - Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável  

DHAA - Direito Humano à Alimentação Adequada  

EAN - Educação Alimentar e Nutricional 

FPAF – Feira Popular da Agricultura Familiar 

GG – Grupo Gestor da FPAF 

IAN – Insegurança Alimentar e Nutricional  

LOSAN - Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional 

MDS – Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

MS – Ministério da Saúde 

PNSAN - Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

PlaMSAN – Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

SISAN - Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

SMCS – Secretaria Municipal de Comunicação Social 

SMASDH - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos 

SME - Secretaria Municipal de Educação 

SMDEAAP - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, 

Abastecimento e Pesca 

SMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 

SUS - Sistema Único de Saúde 

UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 



 

5 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem realizado grandes avanços no campo da Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) desde 2003, quando foi lançada a Estratégia Fome Zero. O processo 

de institucionalização dessa política ocorreu em 2006 com a promulgação da Lei 

Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN nº 11.346).  

Não diferente ao governo federal, o Município de Duque de Caxias, ao longo 

dos últimos anos, também tem avançado na Política de SAN por meio de um trabalho 

intersetorial realizado pela sociedade civil e pelo poder publico local. Isso pode ser 

ratificado pela promulgação de importantes leis relacionadas a essa política, bem como 

através da implementação de ações ao longo desses anos. 

Sobre as leis, vale à pena fazer um breve histórico do contexto no Município de 

Duque de Caxias. Em 2005, foi criado o Departamento de Segurança Alimentar e 

Nutricional Sustentável (DESANS) pela Lei nº 1.881/2005, órgão vinculado ao 

Gabinete do Prefeito, com o objetivo de articular e gerenciar políticas públicas 

municipais de SAN. 

Também neste ano de 2005, foi criado o Conselho de Segurança Alimentar e 

Nutricional de Duque de Caxias (CONSEA-DC) pela Lei nº 1.928, com caráter 

deliberativo e paritário (metade dos conselheiros representava a sociedade civil e outra 

metade o governo), e presidência alternada entre governo e sociedade civil. Ressalta-se 

que o CONSEA-DC constitui um espaço de articulação entre governo municipal e 

sociedade civil para formulação de diretrizes para Políticas e ações na área de SAN. 

Em 2007, foi promulgada a Lei nº 2.100 (Lei Orgânica Municipal de SAN), 

onde se criou a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (PMSAN), o 

Sistema Municipal de SAN e seus componentes (Conferências, CONSEA-DC e 

DESANS).  

Para iniciar o processo de adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SISAN) foi necessário adequar as leis existentes aos moldes nacionais. 

Para isso, foram realizadas reuniões entre os conselheiros do CONSEA-DC e os 

técnicos do DESANS entre 2013 e 2014 para revisar as Leis nº 1.928/2005 e nº 

2.100/07.  

Em maio de 2015, a Lei nº 1.928/2005 foi substituída pela de nº 2.703/15, 

publicada em Boletim Oficial nº 6.226, página 03, que define que a composição do 

http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/Midia/DESANS/Municipal/Lei%201928%20de%202005%20-%20Cria%20o%20COMSEA.pdf
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CONSEA-DC respeite a proporção de 1/3 de representantes do governo municipal e 2/3 

de representantes da sociedade civil organizada, com presidência sempre da sociedade 

civil. E a Lei nº 2.100/07 foi substituída pela de nº 2.704/2015, publicada no mesmo 

Boletim Oficial, na página 05. Ambas já estão em vigor. 

Diante desse longo percurso, em 2016 foi concretizada a adesão ao SISAN no 

município de Duque de Caxias.  

O DESANS, ao longo dos anos, tem primado pela elaboração de relatórios que 

apresentem informações cujo objetivo principal é embasar as ações de SAN realizadas 

pelos gestores, técnicos municipais e sociedade civil. Além disso, esses relatórios 

auxiliam na interlocução com técnicos e sociedade civil de outros municípios na 

construção de políticas públicas promotoras da SAN no Estado do Rio de Janeiro.  

Seguindo essa lógica de divulgação de dados municipais, o DESANS elaborou 

esse relatório para apontar as principais ações realizadas no ano de 2019.  Todas as 

atividades foram pautadas nos quatro eixos do 1º Plano Municipal de SAN (PlaMSAN), 

com vigência de 2017 a 2020, a saber: Eixo 1: Acesso ao Direito Humano à 

Alimentação Adequada; Eixo 2: Educação Alimentar e Nutricional, Pesquisa e 

Formação em SAN; Eixo 3: Saúde, Alimentação e Nutrição e Eixo 4: Agricultura 

Familiar, Agroecologia, Meio Ambiente e Água). 

  Portanto, o principal objetivo desse relatório é compartilhar atividades realizadas 

e/ou em andamento, bem como resultados alcançados, para que sejam de conhecimento 

público e contribuam para o processo contínuo de ação-reflexão-ação, nos orientando a 

avaliar ações e processos em andamento e planejar mudanças que contribuam para 

melhores resultados na implementação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional 

no município de Duque de Caxias. 

 

 

  

 

Boa leitura! 
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1. AÇÕES REALIZADAS PELO DESANS DESCRITAS POR EIXOS E METAS 

DO I PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

 

Eixo 1: ACESSO AO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA  

 

Meta 1.2: Criar um Banco de Alimentos 

 

- O que é? 

O Banco de Alimentos é um equipamento de SAN que vem sendo pautado como 

uma das prioridades pelo antigo Ministério do Desenvolvimento Social de combate à 

fome (MDS) e atual Ministério da Cidadania para garantir o Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA). Nele, os gêneros alimentícios são advindos de 

doações de alimentos considerados impróprios para a comercialização, mas adequados 

ao consumo. Esses alimentos são recepcionados, selecionados, processados ou não, 

embalados e distribuídos gratuitamente às entidades assistenciais. Estas se encarregam 

de distribuir os alimentos arrecadados à população, seja através do fornecimento de 

refeições prontas ou o repasse direto às famílias vulneráveis. Em contrapartida, as 

entidades atendidas por esses equipamentos participam de atividades de 

capacitação. Outro ponto muito importante é que esse equipamento também favorece 

iniciativas de Educação Alimentar e Nutricional (EAN).  

 

- Objetivo:  

✓ Implantar um Banco de Alimentos municipal para manter um programa permanente 

de combate ao desperdício de alimentos. 

 

- Público que pode atender: 

✓ Instituições sociais – casas de passagem, creches, abrigos, asilos e escolas. 

 

- Ações realizadas em 2019 visando à implantação do Banco de Alimentos:  

✓ Em janeiro de 2019, o DESANS entrou em contato com técnicos da Subsecretaria 

de Planejamento Estratégico, Captação de Recursos e Relações Internacionais 
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(CAPTAR) a fim de retomar a pauta sobre o Pacto de Milão e obter recursos para 

implementar um Banco de Alimentos no município.  

✓ Ao longo de 2019, o DESANS entrou em contato com o Secretario de Governo, 

Técnicos da CAPTAR e com a Secretária da Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo a fim de articular nova fonte de recursos para implantação do Banco de 

Alimentos no município. 

✓ Em abril, o DESANS fez contato com a CAPTAR para solicitar informação sobre o 

andamento da articulação para Duque de Caxias aderir ao Pacto de Milão pela 

Alimentação Saudável.  

 

Meta 1.3: Monitorar os equipamentos públicos de SAN já implantados (CCAICs) 

 

As Creches e Centros de Atendimento à Infância Caxiense (CCAICs) são 

unidades públicas educacionais, destinadas exclusivamente às crianças entre 1 e 5 anos 

e 11 meses com baixo peso e/ou estatura para idade. 

 

a) Participação na Comissão Permanente de Acompanhamento das Unidades 

CCAICs 

 

- O que é?  

A Comissão Permanente é intersetorial e formada por representantes dos 

seguintes setores: Educação, Assistência Social e Direitos Humanos, Saúde e DESANS. 

Essa Comissão tem como objetivo avaliar, discutir e re(adequar) questões 

relacionadas ao ingresso dos alunos nas Unidades CCAICs, pontos de corte para 

avaliação antropométrica das crianças, indicadores a serem utilizados para realização do 

diagnóstico nutricional, periodicidade para avaliação nutricional, manejo e 

monitoramento nutricional. 

 

- Objetivos: 

✓ Atualizar o projeto que deu origem às Unidades CCAICs, visando adequar os 

critérios de seleção e acompanhamento das crianças que ingressam nas Unidades ao 

cenário político pedagógico e de SAN atual; 
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✓ Acompanhar o trabalho realizado para a recuperação do estado nutricional das 

crianças matriculadas, bem como o trabalho pedagógico realizado com as mesmas; 

✓ Realização do manejo e monitoramento nutricional. 

 

- Público que atende: 

✓ Crianças de 1 a 5 anos, 11 meses e 29 dias em risco nutricional. 

 

- Ações realizadas: 

✓ Participação em reuniões com os membros da Comissão formada para avaliação da 

seleção de alunos, acompanhamento e manejo nutricional; 

✓ Elaboração, em conjunto com a CAISAN-DC, de um material que contém 

informações sobre as principais unidades básicas de saúde, CRAS, CREAS e 

unidades da FUNDEC para melhor instrumentalizar os familiares dos alunos 

matriculados nas Unidades CCAICs a acessarem essas unidades e serviços públicos. 

Esse informativo foi elaborado coletivamente no âmbito da CAISAN-DC e 

aprovado pela SME. O texto será diagramado pela Secretaria Municipal de 

Comunicação Social, apresentado ao CONSEA-DC e, em seguida, reproduzido e 

distribuído aos familiares dos alunos matriculados.  

✓ Realização de reuniões com representantes da SME para a realização de ações de 

manejo nutricional nas unidades CCAICs. Propôs a equipe que fosse realizado um 

estudo piloto na unidade Amapá para depois serem realizadas essas ações nas outras 

unidades em parceria com a Universidade Estácio de Sá. Para essa atividade foi 

escrito o pré-projeto das unidades CCAICs, apostila e apresentações, delimitado o 

cronograma de atividades entre outros. 

✓ Apresentação do projeto sobre manejo nutricional das Unidades CCAICs à 

Coordenadora do Curso de Nutrição da Universidade Estácio de Sá visando articular 

parceria para realizar projeto de manejo nutricional nas junto aos técnicos do 

DESANS. 

✓ Identificação de crianças elegíveis a serem matriculados na Unidade CCAIC 

Amapá, utilizando os critérios estabelecidos na reunião da Comissão Intersetorial 

utilizando para tanto o Programa Who Anthro, que é um aplicativo desenvolvido 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para facilitar a aplicação das curvas de 

referência de crescimento para crianças de 0 a 5 anos (Anthro). 



 

10 

 

✓ Participação de duas ações para implementação do manejo nutricional na unidade 

CCAIC Amapá. A primeira atividade se deteve no treinamento antropométrico com 

as duas técnicas de enfermagem dos CCAICs. A proposta desse momento foi 

realizar treinamento para o uso das balanças e estadiômetros, padronização da idade 

e diagnóstico nutricional com base nos indicadores peso, altura e idade compondo 

os índices peso/idade, peso/altura (comprimento), altura (comprimento/idade), 

índice de massa corporal/idade. Foi ratificada a necessidade de o diagnóstico 

nutricional ser pautado nas recomendações da Organização Mundial de Saúde 

(2006) bem como foi solicitado que essa avaliação fosse realizada mensalmente. A 

segunda atividade foi realizada com as copeiras das unidades do Amapá e do Jardim 

Anhangá. Para esse treinamento foi confeccionado um curso de Boas Práticas 

pautado no SEBRAE, com apostila contendo todas as informações apresentadas no 

curso ministrado.  

✓ Após essas duas atividades, o DESANS entregou à SME um cronograma de 

atividades necessárias para a implementação do manejo nutricional a ser aprovado e 

o termo de cooperação entre SME e Universidade Estácio de Sá. Após as duas ações 

realizadas no CCAIC no Amapá, a SME não aprovou o andamento das atividades 

para implementação do manejo nutricional proposto pelo DESANS como também 

não aprovou a parceria com a Universidade Estácio de Sá, porque não haveria 

estrutura da Secretaria para o deslocamento dos estagiários da Universidade as 

Unidades CCAICs. 

✓ Participação na reunião intersetorial com representantes da SME, SMASDH e SMS 

para discutir estratégias para retornar o fornecimento de cestas básicas às famílias 

dos alunos matriculados nos CCAICs. Destaca-se que essa deliberação adveio de 

reunião com a CAISAN-DC. Além dessa questão, ficou acordado que seriam 

realizadas ações intersetoriais para esclarecer à comunidade escolar sobre programas 

da assistência, imunização e outras ações. Também ficou acordado que nos dias das 

programações seria realizado o cadastramento dessas pessoas.  
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Meta 1.11: Fortalecer o SISAN  

 

- O que é?   

O SISAN, instituído pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional 

(LOSAN – nº 11.346/2006), é um sistema que tem como objetivo promover, em todo o 

território nacional o DHAA. Trata-se de um sistema público, que possibilita a gestão 

intersetorial e participativa, e a articulação entre os entes federados (federal, estadual e 

municipal) para a implementação das políticas promotoras de SAN numa perspectiva de 

complementaridade e otimização das potencialidades de cada setor. 

 

- Ações realizadas: 

 

✓ Elaboração um texto para responder a SMG sobre a indicação 4584/19 que trata da 

municipalização do Restaurante Popular. O município foi beneficiado com uma 

emenda para modernizar o Restaurante Popular. 

✓ Elaboração de cinco projetos e envio dos mesmos a CAPTAR, setor de captação de 

recursos da Secretaria Municipal de Governo, visando acessar recursos para 

implantação de: Banco de Alimentos, Agroindústria, Centro de Referência de SAN, 

Oficinas Culinárias e Hortas escolares. 

✓ Realização de uma palestra para acadêmicos do Curso de Nutrição da Unigranrio 

sobre Restrição da Gordura Trans: uma medida urgente para proteger a saúde dos 

brasileiros. Esta palestra integrou o esforço coletivo da  

Associação Brasileira de Nutrição (Asbran) e do Conselho Federal de Nutricionistas 

(CFN) para impulsionar uma agenda propositiva de restrição da gordura trans no 

Brasil até 2019. 

✓ Participação de algumas reuniões na Secretaria Municipal de Meio Ambiente para 

planejar a implantação de hortas verticais no município.  

✓ Realização do Curso de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, realizado em 

parceria com o Departamento de Fiscalização e Vigilância Sanitária, no auditório da 

SME para 30 inscritos. 

✓ Preenchimento do formulário online do SISAN Nacional com informações sobre 

CAISAN-DC, CONSEA-DC e Plano de SAN. 
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a) Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias 

(CONSEA-DC) 

 

O DESANS exerce a função de 1ª Secretaria na Executiva do CONSEA-DC, 

assessorando o Conselho conforme deliberações aprovadas pelos conselheiros nas 

reuniões ordinárias e extraordinárias. Dentre as ações realizadas em 2019, destacam-se: 

✓ Elaboração das atas relativas às reuniões ordinárias e extraordinárias do CONSEA-

DC, envio das atas a presidenta para sua revisão e posteriormente aos conselheiros 

para apreciação dos mesmos, impressão e entrega das atas impressas nas reuniões.  

✓ Participação na Comissão Organizadora da 10ª Conferência Municipal de SAN 

(reuniões com CONSEA-DC, publicação das resoluções em Boletim Oficial, link no 

site para inscrição, confecção de material de divulgação, convite para o governo e 

sociedade civil, solicitações para a realização de buffet, impressão de folders, 

cerimonial, revisão da minuta de regimento interno, entre outros). 

✓ Elaboração do relatório da 10ª Conferência Municipal de SAN e entrega do mesmo 

ao CONSEA-DC para ser aprovado. Quando o Conselho aprovar será divulgado no 

site da prefeitura.  

✓ Envio de documentos ao CONSEA Estadual, como relatório da 10ª Conferência de 

SAN e fichas de inscrição dos delegados municipais, para garantir a participação 

dos mesmos na Conferência Estadual de SAN.  

✓ Solicitação do DESANS ao CONSEA-DC da aprovação do relatório final da 9ª 

Conferência Municipal de SAN, realizada no dia 02 de dezembro de 2017, para 

viabilizar a divulgação do mesmo no site da prefeitura.  

✓ Análise quantitativa sobre a participação das instituições que compõem o mandato 

atual do CONSEA-DC, a partir da participação dos membros nas 11 reuniões 

realizadas em 2019. Essa análise será entregue na primeira reunião de 2020. 
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b) Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de 

Caxias (CAISAN-DC) 

 

✓ No ano de 2019, ocorreram cinco reuniões da CAISAN-DC. 

✓ Elaboração coletiva de texto para materiais informativos sobre equipamentos 

públicos de Assistência, Saúde e da FUNDEC localizados próximos às Unidades 

CCAICs. A versão final do informativo foi aprovada pelos membros da CAISAN-

DC. 

✓ A CAISAN-DC elaborou um documento solicitando à SME a reativação do 

fornecimento de cestas básicas aos familiares dos alunos matriculados nas Unidades 

CCAICs. 

✓ DESANS realizou um compilado das reuniões da CAISAN-DC realizadas em 2018 

e 2019, contendo as seguintes informações: data da reunião, número de 

participantes, secretarias presentes, pauta, deliberações, solicitação e resultados 

obtidos. 

✓ O DESANS elaborou um instrumento com questões a serem respondidas pelos 

técnicos das Secretarias que compõem a CAISAN-DC, visando obter informações 

para dar inicio ao processo de elaboração do 2º Plano Municipal de SAN. Apenas a 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer entregou o questionário preenchido. 

✓ Atualização da composição de membros titulares e suplentes da CAISAN-DC. 

 

c) Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) 

 

✓ Participação no Banquetaço, realizado no Largo da Carioca, no dia 27 de fevereiro 

de 2019. Evento de grande mobilização da sociedade civil e dos representantes dos 

conselhos municipais e estaduais contra a extinção do CONSEA Nacional, que 

ocorreu por meio da Medida Provisória n. 870, em janeiro de 2019. Esse grande 

banquete coletivo distribui comida às pessoas em situação de rua e demais 

transeuntes e, ainda, panfletagem sobre a pauta SAN. As preparações foram 

elaboradas por voluntários a partir da doação de alimentos agroecológicos de 

agricultores familiares do Estado do Rio de Janeiro.  

✓ Participação no lançamento do livro “Uma verdade indigesta: como a indústria 

alimentícia manipula a ciência do que comemos”, o primeiro livro da autora Marion 
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Nestlé traduzido no Brasil, realizado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), no dia 13 de maio de 2019.  

✓ Participação no evento “Segurança Alimentar: Desafios após a extinção do 

CONSEA: Você tem fome de que?”, realizado na Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro (UFRRJ), das 9h às 17h, no dia 14 de maio de 2019. 

✓ Participação na Pré Conferência Regional da Penha, realizada na Arena Cultural 

Dicró em 13 de junho de 2019, das 13 às 17h, com 30 participantes. 

✓ Participação na Pré Conferência Regional do Centro, na Ação da Cidadania em 18 

de junho de 2019, das 13h às 17h, com 66 participantes. 

✓ Apresentação do DESANS sobre o SISAN e sobre o percurso para a elaboração do 

1º Plano Municipal de SAN de Duque de Caxias, compartilhando essa experiência 

com os munícipes do Rio de Janeiro, a convite do Consea-Rio, na Pré Conferência 

Regional de Jacarepaguá. Campus da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)/Mata 

Atlântica em 26 de junho de 2019, das 9h às 13h, com 66 participantes.  

✓ Participação no Encontro Preparatório para a V Conferência Estadual de SAN, 

realizado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), no dia 28 de agosto 

de 2019, das 9h às 17h.   

✓ Participação na V Conferencia Estadual de SAN que foi realizada na Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), nos dias 04, 05 e 06 de dezembro de 2019. 

✓ Participação no 1º Simpósio de Agricultura Familiar: “Panorama do Estado do Rio 

de Janeiro” realizado no auditório da Escola de Nutrição da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (UniRio), no dia 17 de maio de 2019. 

✓ Apresentação do DESANS sobre a experiência do município de Duque de Caxias na 

implementação da Política de SAN no 1º Fórum Regional das Cidades Latino-

Americana signatárias do Pacto de Milão sobre Política de Alimentação Urbana 

realizado no Museu de Arte do Rio, nos dias 29, 30 e 31 de maio de 2019.   

✓ Participação de uma reunião de planejamento com a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente para tratar sobre projeto de hortas urbanas a ser implementado no 

Departamento Geral de Ações Socioducativas (DEGASE). 

✓ Participação no debate do documentário “Mãos à carne: como a escravidão 

contemporânea contamina a pecuária brasileira, realizada no Museu de Ciência e 

Vida”, organizado pela Secretaria Municipal de Agricultura de Duque de Caxias, 

com convidados da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).  
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✓ Participação na 10ª Conferência Municipal de SAN de Duque de Caxias realizada 

no Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, no dia 03 de agosto de 2019. 

✓ Participação no IV Encontro Nacional de Pesquisa em Soberania e Segurança 

Alimentar realizado na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, entre os dias 10 

e 13 de setembro. O DESANS apresentou quatro resumos, a saber: “Desafios para a 

manutenção e ampliação da Feira Popular da Agricultura Familiar de Duque de 

Caxias”, “Percurso para elaboração e desafios para implementação do 1º Plano 

Municipal de SAN no município de Duque de Caxias”, “Do campo à mesa: 

Relações entre terra, alimentação e sustentabilidade” e “Desafios para a 

implementação do manejo nutricional em um equipamento de segurança alimentar e 

nutricional do município de Duque de Caxias”. 

✓ Participação no Congresso Nacional de Estudantes da Agronomia e Congresso 

Latino Americano e Caribenho de Agronomia realizado na Universidade Federal de 

Alagoas, entre os dias 16 e 20 de setembro de 2019. Nesse congresso foi 

apresentado o trabalho “A importância dos profissionais de agronomia atuando em 

SAN”. 

✓ Apresentação do DESANS sobre o tema SAN, alimentação adequada e saudável e 

agroecologia no evento realizado no Departamento Geral de Ações 

Socioducativas (DEGASE) promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

voltado aos internos com ciclo de palestras sobre Meio Ambiente, no dia 17 de 

outubro de 2019. 

✓ Participação em um evento promovido pelo CONSEA-DC para comemorar o Dia 

Mundial da Alimentação, realizado na Praça Roberto Silveira, no Centro de Duque 

de Caxias, durante edição especial da Feira Popular da Agricultura Familiar, no dia 

22 de outubro de 2019.  

✓ Participação no XI Congresso Brasileiro de Agroecologia realizado na Universidade 

Federal de Sergipe, entre os dias 04 e 07 de Novembro de 2019. Nesse evento foi 

apresentado o trabalho cujo tema foi “O uso da Feira Popular da Agricultura 

Familiar em Duque de Caxias para escoamento da produção de agricultores 

familiares locais”. 

✓ Participação no XV Encontro Nacional de Aleitamento Materno (XV ENAM): 

Amamentação e alimentação complementar saudável que ocorreu no Centro de 

Convenções Sul América, no Rio de Janeiro, de 11 a 15 de novembro de 2019. 
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✓ Realização de uma palestra para a prefeitura de São João de Meriti sobre a 

experiência de Duque de Caxias na implementação da política de SAN, na revisão 

das leis e percurso para a adesão ao SISAN, bem como sobre o processo de 

elaboração do 1º Plano Municipal de SAN de Duque de Caxias, realizada no dia 27 

de novembro de 2019.  

✓ Participação no I Seminário de Municipalização da agenda de erradicação do 

trabalho escravo no Estado do Rio de Janeiro, Esse evento foi realizado em 

celebração ao Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo promovido pelo 

Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Erradicação do 

Trabalho, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.  

 

Eixo 2: EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PESQUISA E 

FORMAÇÃO EM SAN  

 

Meta 2.2: Instituir fóruns de debates com a sociedade civil sobre segurança 
alimentar e nutricional, educação alimentar e nutricional, agroecologia e guia 
alimentar para a população brasileira.  
 
 

a) Realização de atividades de educação alimentar e nutricional (EAN) 

 

✓ O DESANS, em janeiro de 2019, iniciou um busca de artigos e atividades de EAN a 

serem realizadas em determinadas escolas municipais do município de Duque de 

Caxias. Apresentou uma proposta de ação de EAN a ser realizada na Escola 

Municipal Dr. Álvaro Alberto, para educandos do 5º ano de escolaridade. No 

entanto, a ação não foi realizada. 

✓ Rodas de conversa na Feira Popular da Agricultura Familiar de Duque de Caxias.  

✓ No dia 10 de abril foi realizada mais uma edição do Curso de Boas Práticas de 

Manipulação para o projeto Decola Jovem. O curso aconteceu na FUNDEC POLO e 

foi ministrado pelas nutricionistas do Departamento de Vigilância e Fiscalização 

Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. Todos os participantes receberam 

certificados e informativo sobre manipulação de alimentos confeccionado pelo 

Departamento.  
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✓ DESANS participou de uma roda de conversa cujo o tema foi “Onde o  pequeno 

produtor rural e a pesquisa científica se encontram” no museu de ciência e vida. 

 

Meta 2.3: Fomentar a implantação do cultivo de hortas e pomares em unidades 

escolares  

 

✓ Reunião com a SME para apresentar as propostas de implementação de Hortas 

Escolares e realização de Ações de EAN em unidades escolares. Nessa reunião, foi 

proposto pela Coordenadora Gyselle que o DESANS entrasse em contato com a 

escola para que a ação fosse realizada.  

✓ Visitas a unidade escolar Castro Alves, em Xerém em conjunto com a SMMA para 

estabelecer parceria para implantação de uma horta suspensa. Foi identificada a área 

a ser implantada, elaborado o projeto com cronograma, adquirido o material para a 

irrigação automática e demais insumos pela SMMA e a data para inicio agendada 

para inicio do ano letivo de 2020, dado que em dezembro e janeiro não haverá quem 

possa fazer a manutenção da horta.  

✓ Visita a horta suspensa do DEGASE, implantada pela SMMA em parceria com a 

FUNDEC para conhecer os procedimentos utilizados neste tipo de horta.  

✓ Finalização do projeto “Caxias faz a horta e põe a mesa” e envio do mesmo a SME e 

a SMMA.  

✓ Assessoria para manutenção da horta do CCAIC Xerém visando controle de 

formigas a partir de um tratamento no solo com turfa. Foi feita coleta de amostras 

para serem analisadas na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e o resultado 

será apresentado à diretoria da unidade junto com um plano de manejo.  

✓ Enviou do projeto “Caxias faz a horta e põe a mesa” para submissão ao edital Siwat 

sugerido pela CAPTAR. 

✓ Levantamento de custo dos materiais para o projeto Hortas Escolares para 

elaboração de termo de referência, com duas tomadas de preço de cada material 

previsto. 

✓ Elaboração de um termo de referência para solicitar equipamentos e materiais para 

equipar o DESANS e materiais para implementação de hortas em quatro unidades 

escolares. 
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Eixo 3: SAÚDE, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  

 

Meta 3.4: Tornar a iniciativa unidade básica amiga da amamentação a estratégia 

municipal oficial de incentivo ao aleitamento materno na atenção básica 

 

DESANS participou de duas reuniões do Grupo Técnico de Aleitamento 

Materno da Secretaria Municipal de Saúde visando organizar um plano de trabalho 

intersetorial para o alcance das metas correlacionadas a pauta amamentação. Enviou 

para os integrantes do grupo o 1º PlaMSAN para embasar a reunião. 

 

EIXO 4: AGRICULTURA FAMILIAR, AGROECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E 

ÁGUA. 

 

Meta 4.4: Consolidar e expandir a produção agroecológica da agricultura familiar 

(e urbana) 

 

a) FEIRA POPULAR DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DUQUE DE 

CAXIAS (FPAF) 

 

A Feira Popular da Agricultura Familiar de Duque de Caxias (FPAF) é um 

equipamento potente para promover a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e 

efetivar o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) em Duque de Caxias, 

pois fortalece a agricultura familiar e os artesãos locais ao instituir um local para 

comercialização direta dos seus produtos, sem intermediários. Foi implantada a partir de 

um convênio entre o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e a prefeitura de 

Duque de Caxias e inaugurada em setembro de 2013.  

A FPAF é coordenada por um Grupo Gestor formado por representantes dos 

feirantes, do DESANS, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Agricultura, Abastecimento e Pesca e da Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos.  

A FPAF ocorre uma vez por semana (terça-feira) na Praça Roberto Silveira, no 

Bairro 25 de Agosto e atualmente conta com a participação de 60 feirantes.  
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- Objetivos:  

✓ Fortalecer a Agricultura Familiar e a Economia Solidária no município através da 

comercialização da produção local; 

✓ Contribuir para o debate acerca de melhorias do sistema de produção e 

abastecimento de alimentos local; 

✓ Promover o acesso aos alimentos produzidos no município à população local; 

✓ Promover o acesso ao artesanato produzido no município à população local. 

 

- Público que atende: 

✓ Agricultores Familiares 

✓ Artesãos da Economia Solidária 

✓ Produtores do Setor da Gastronomia 

 

- Ações realizadas: 

✓ Reunião do Conselho Municipal de Política Agrícola e Desenvolvimento Rural 

(COMPADER), realizada na Associação dos Aposentados e Funcionários do Banco 

do Brasil (AAFBB), em Xerém, no dia 29 de janeiro de 2019, visando reestruturar o 

Conselho. 

✓ Assembléia Geral da Feira Popular da Agricultura Familiar (FPAF): A Assembléia é 

a instância máxima de deliberação da FPAF com previsão de ocorrência trimestral, 

segundo o Regimento Interno da Feira. Em 13 de março de 2019 foi realizada a 

Assembléia da FPAF com coordenação do DESANS. Teve como principal 

deliberação: a nova formação do grupo gestor. 

✓ Reuniões de Grupo Gestor: Esse Grupo cumpre função executiva, funcionando de 

forma colegiada, sendo composto por feirantes, representantes dos agricultores 

familiares, dos artesãos, do setor da gastronomia e representantes do governo 

(DESANS, SMDEAAP e SMASDH). Em 2019 ocorreram nove reuniões do Grupo 

Gestor, realizadas nos dias: 06/02, 24/04, 09/07, 23/07, 30/07, 20/08, 24/09, 01/10, 

08/10 e 15/10. 

✓ Contato com a Secretaria de Limpeza Urbana para a realização da limpeza da Praça 

Roberto Silveira, onde ocorrem as edições semanais da FPAF. 

✓ Parceira com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para a realização do 

projeto de extensão referente à Troca de Saberes da FPAF a ser realizados com os 
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agricultores familiares. As primeiras entrevistas ocorreram no dia 22 e 26 de 

fevereiro na Praça Roberto Silveira. Com a reunião ocorrida no dia 02 de abril, o 

DESANS evidenciou algumas necessidades dos agricultores, a saber: capacitação 

sobre propriedades nutricionais dos produtos que já plantam, experimentação de 

novas receitas incluindo produtos que plantam e ainda não comercializam, entre 

outras. 

✓ Com base nas necessidades apontadas acima, o DESANS participou de reunião com 

o grupo de extensão da UFRJ visando integrar os agricultores e a universidade. 

Foram acordadas atividades práticas tais como curso de boas práticas e oficinas 

culinárias utilizando o laboratório de técnica dietética da UFRJ.  

✓ Solicitação a SMASDH do relatório sobre os equipamentos da FPAF com 

patrimônio dessa secretaria. 

✓ Participação no evento em Xerém de entrega de máquinas pelo governo estadual a 

serem utilizadas para fortalecer a agricultura no município. 

✓ Realização de visitas técnicas nas propriedades de nove agricultores como Grupo 

Gestor da FPAF. Foi feito relatório com os dados de todas as visitas, visando avaliar 

e relatar as problemáticas que cada agricultor tem enfrentado em sua propriedade. 

✓ Elaboração de um informativo baseado na portaria n. 1007 sobre inscrição e retirada 

da Carteira do Artesão. Contato com Secretária de Cultura e Turismo do Município 

(Daniela Reis) e com Julio para solicitar ajuda nesse processo, que está em espera 

para abertura de agenda por parte da Secretaria Estadual de Cultura do Rio de 

Janeiro. 

✓ Emissão do bloco de nota fiscal do Produtor na Secretaria de Fazenda Estadual. 

✓ Elaboração de documentos para realizar a atualização de cadastro dos feirantes. Os 

documentos foram: Ficha de cadastro, declaração de produção própria e artesanal 

dos produtos comercializados, termo de concordância com o regimento interno e 

regimento interno atualizado. Todos estes documentos foram impressos e 

organizados em pastas. 

✓ Confecção do caderno de relatório de vendas do 2º semestre de 2019 de onze 

agricultores participantes da FPAF. O mesmo foi distribuído para os feirantes e 

foram feitas explicações sobre o manuseio desse instrumento.  

✓ Planejamento e organização de atividades para comemorar o 6º aniversário da FPAF 

na Praça Roberto Silveira. Essa comemoração contou com a presença de alguns 
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secretários, feirantes e sociedade civil. Neste dia foram entregues folders, 

elaborados pelo DESANS, aos transeuntes com o tema do Dia Mundial da 

Alimentação “Nossas ações são nosso futuro. Por um mundo com fome zero” como 

também foram realizadas rodas de conversas e oficina culinária. 

✓ Participação da 1ª colheita do projeto horta urbana no DEGASE em parceria com a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a FUNDEC. 

✓ Participação na reunião na UFFRJ para elaborar um projeto de análise de fertilidade 

do solo e irrigação de baixo custo para os agricultores da FPAF. A redação do 

projeto foi iniciada, mas não foi finalizada pela falta de um convênio formal entre 

Universidade e prefeitura.  

✓ Participação no projeto de montagem de irrigação de baixo custo para apresentar aos 

agricultores da FPAF. 

✓ Realização, em conjunto com a FUNDEC e com a Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo, de uma atividade na FPAF com edição especial natalina. Nesse dia, foi 

realizada uma atividade gastronômica por duas feirantes que ensinaram a fazer pães 

caseiros, foram distribuídos folders sobre a FPAF e sobre SAN e, ainda, realizada 

uma mobilização para a Campanha Natal sem fome da ONG Ação da Cidadania. 

✓ Elaboração de um projeto preliminar para com um plano de manejo para 

agricultores da FPAF. 

✓ Participação numa reunião da nova equipe da Secretaria Municipal de Agricultura. 

Na ocasião, o DESANS apresentou as metas do 1º PlaMSAN, em especial do Eixo 

4, e foi convidado para participar do projeto de SISBI destinado a dez agricultores 

do município, onde atuará com atividades de formação para Cursos de Boas Práticas 

de Manipulação de Alimentos e Curso de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos. 

✓ Retirada de 27 barracas novas e 10 balanças do almoxarifado central e entrega 

destes materiais aos feirantes no dia 21 de outubro de 2019. Esses materiais foram 

entregues aos feirantes mediante a assinatura de um termo de recebimento. 

✓ Gerenciamento da página da FPAF no Facebook, sob a responsabilidade do 

DESANS, com postagens semanais para divulgação das edições da FPAF.  

✓ Contato com o Coordenador do Curso de Nutrição da UNIGRANRIO para a 

realização de divulgação da FPAF aos acadêmicos do Curso de Nutrição. 

✓ Solicitação à Secretaria de Comunicação para criação de logomarca da FPAF. 

Considerando a demanda dos feirantes, foi solicitado arte para confecção de 
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camisas, aventais, banner, panfleto e filipetas, além de material para divulgação 

digital. O DESANS elaborou o conteúdo textual destes materiais. Foram 

confeccionados cinco banners pela FUNDEC. Os banners e os panfletos foram 

recebidos, os jalecos foram doados pela SMASDH, porém, sem logomarca. As 

camisas e aventais não foram adquiridos pela prefeitura. 

✓ Elaboração de uma proposta para pedir recursos a Caixa Econômica Federal, 

visando obter apoio com recursos financeiros para a confecção dos materiais de 

divulgação da FPAF.  
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