
Encontro de Formação sobre a 
Campanha da Fraternidade 2023 – CNBB 

04 e 05/11/2022

Tema: Fraternidade e Fome

Lema: “Dai-lhes vós mesmos de 
comer”

(Mt. 14,16)



Refrão do Hino da Campanha da 
Fraternidade 2023

Ó Bom Mestre, a vós recorremos (cf.Mt 14,13b)

Ajudai-nos  a fome vencer

Recordai-nos o que nós devemos

“Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt: 14,16b)

(Clark Victor Frena e Geovan Luiz Alberton)



Dia 4/11 - Painel 1 

O VER da Campanha

• Aprofundamento do tema da CF 2023: 

as causas e efeitos da Fome no Brasil e no 
Ceará





Ceará - população 9,2 milhões de habitantes

2,4 milhões de cearenses sofrem a dor da fome 
de forma aguda e acordam sem ter o que comer.

Renda é um dos principais causadores de fome 
no Estado com 65% dos domicílios em situação 
de fome recebendo até meio salário mínimo per 
capita mensal.

Os municípios cearenses com maior grau de 
extrema pobreza e consequentemente, fome: 
Antonina do Norte com 71% da população; 
Penaforte com 68% e Trairi com 67% 
cadastrados no CadÚnico como “em situação de 
extrema pobreza”. 



Dados do II VIGISAN 
Rede PENSSAN 2022

• A Rede de pesquisa e Soberania e Segurança 
Alimentar (Rede PENSSAN) realizou a segunda 
pesquisa sobre Insegurança Alimentar e Covid-
19  no Brasil

• Dados publicados em junho de 2022

• Relatório disponível no site

www.olheparaafome.com.br



Insegurança Alimentar nos Estados  
Suplemento I

• A pesquisa da Rede PENSSAN usou a tabela da 
Escala Brasileira de Insegurança Alimentar 
(EBIA)

• Insegurança Alimentar Leve

• Insegurança Alimentar Moderada

• Insegurança Alimnetar Grave 





Dados do II VIGISAN 2022







Medidas governo estadual Ceará

• O Governo do Estado do Ceará criou políticas 
para a redução da pobreza;

• Mas  foram insuficientes em vista do 
aprofundamento da situação da fome em escala 
crescente, principalmente no período da 
pandemia da covid-19 e dos desmontes de 
políticas e programas federais;

• Através da Secretaria da Proteção Social, Justiça, 
Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) 
foram viabilizadas políticas: Vale Gás, Programa 
Mais Nutrição (doação de alimentos); Cartão 
Mais Infância Ceará (transferência de renda);



• Segmentos da população se articularam 
para minimizar a situação de Insegurança 
Alimentar;

• Ações do Mesa Brasil;

• Distribuição de marmitas;  Cozinhas 
comunitárias; Campanhas de 
arrecadação de alimentos



Desafios

Retomada do enfrentamento prioritário da 
fome e da pobreza como política de Estado;

Ações para a geração de renda; 

Promoção da alimentação adequada e 
saudável;

Retorno de ações regulatórias frente à inflação 
de alimentos;

Constituição de estoques de alimentos;

Estímulo à produção oriunda da agricultura de 
base familiar



Fontes:

• https://olheparaafome.com.br/wp-
content/uploads/2022/09/OLHEEstados-
Diagramac%CC%A7a%CC%83o-V4-R01-1-14-09-2022.pdf

• https://www.brasildefatoce.com.br/2022/09/15/artigo-
ceara-terra-da-fome

• https://www.google.com/search?q=popula%C3%A7%C3%A
3o+do+cear%C3%A1+2022&sxsrf=ALiCzsY0yRuLNWrn0YQd
aA6l5lBt3vzqBQ%3A1667574023585&ei=ByllY7KiI-
Pd1sQPyu6SsAQ&oq=Popula%C3%A7%C3%A3o+do+Cear%
C3%A1&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgoIABBH

https://olheparaafome.com.br/wp-content/uploads/2022/09/OLHEEstados-Diagramac%CC%A7a%CC%83o-V4-R01-1-14-09-2022.pdf
https://www.brasildefatoce.com.br/2022/09/15/artigo-ceara-terra-da-fome
https://www.google.com/search?q=popula%C3%A7%C3%A3o+do+cear%C3%A1+2022&sxsrf=ALiCzsY0yRuLNWrn0YQdaA6l5lBt3vzqBQ:1667574023585&ei=ByllY7KiI-Pd1sQPyu6SsAQ&oq=Popula%C3%A7%C3%A3o+do+Cear%C3%A1&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgoIABBH


Malvinier Macedo

Ex-Presidenta do Consea Ceará

Diretora Adjunta do Esplar

Integrante da Coordenação Colegiada do FCSSAN


