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Isabel: "campanha é um
grande passo, mas será

que basta dar alimentos?
Será que as pessoas não
têm fome de carinho, de

afeto e também de
atenção?"

• Debate

Falta comida na mesa do brasileiro
Mas sobra no País, pois quase 20% da sua produção de grãos vai para o lixo entre a colheita e o transporte ou apodrece

Jorge Pâssa

o retrato é impressionante. Nada menos que 32 mi-
lhões de pessoas - o equivalente à população da Argentina
- passam fome. Quase 70% dos brasileiros não se alimenta
mo suficiente para ter saúde e vida digna. No País, a cada
ano, morrem mais de 300 mil crianças de mortes que
poderiam ser evitadas evitáveis se estivessem alimentadas
e vivendo em lugares dignos. Mas, se são mortes evitáveis,
a quem caberia evitá-las? Quem é o responsável por isso?

Nós, brasileiros, temos o dever de fazer alguma coisa
para mudar este quadro. O tempo da resignação e do
conformismo acabou. Isto é o que a Campanha Contra a
Fome e a Miséria, encabeçada pelo sociólogo Hebert de
Souza, o Betinho, tenta nos mostrar, chamando cada um a
se conscientizar de que o problema da fome não acontece
apenas na Etiópia ou na Somália, mas é algo que está bem
ao nosso lado e ao alcance de nossa intervenção. Principal-
mente porque a fome não se explica pela falta de alimentos,
mas pelo descompasso entre o poder aquisitivo e o custo
dos gêneros de primeira necessidade. Sem contar que 20%
da produção brasileira de grãos é perdida entre a colheita e
o transporte, e outro tanto apodrece e se deteriora nos
armazéns, antes da distribuição. Sobra comida no Brasil e
falta comida no prato do brasileiro.

Atendendo ao apelo de Betinho, em todo o País,
entidades da sociedade civil, trabalhadores, empresários,
igrejas, escolas, universidades, partidos, sindicatos e meios
de comunicação se mobilizam para a guerra contra a fome.
Centenas de comitês já foram formados, trabalhando na
coleta de donativos para uma ajuda emergencial àqueles
que passam fome. E aqui, na Assembléia, o que está sendo
feito? O que as pessoas pensam da campanha? O que elas
acham que deve ser feito?
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Campanha sensibiliza, mas ações ainda sao
"Tem muita gente dizendo que o pro-

grama de combate à fome não resolve o
problema, mas ficam de braços cruzados e
não propõem nada no lugar". A observa-
ção é de Gustavo Adolfo de Castro Vas-
concelos, lotado no gabinete do deputado
Roberto Carvalho (PT). Mas, apesar de
ressaltar a importância de um movimento
como o atual, "principalmente por repre-
sentarum despertar para o drama da fome
no Brasil", ele tem uma visão crítica sobre
a forma de como está sendo colocado o
combate à fome.

"É isso e muito mais. Não é preciso ser
um especialista para ver que a situação é
grave. Mas temos que ir mais fundo, dis-
cutindo problemas como desemprego, dis-
tribuição de renda e baixos salários", de-
clara Gustavo. Na sua opinião, é preciso
ter claro que a solução definitiva para a
fome só virá, de fato, no contexto de um
quadro mais amplo. "Nos países de Pri-
meiro Mundo, 60% da renda correspon-
dem aos salários, apenas os 40% restantes
constituem os lucros, aluguéis e juros.
Aqui, os salários respondem por apenas

30% da renda nacional. Desse jeito, fica
impossível acabar com a fome", analisa,
lembrando a importância de se fazer, tam-
bém, a reforma agrária, "uma das qestões
mais diretamente ligadas com a roble-
mática da fome".

Isabel Cristina Moreira, do Dparta-
mento de Informática, concorda a  parte
com as preocupações de Gustavi, mas
chama aatenção para um outro aspecto do
problema. "A campanha é um rande
passo na medida em que está nu:xendo
com a sensibilidade das pessoas. Has te-
nho uma ressalva: Será que basta dar
alimentos? Será que as pessoas tmbém
não têm fome de carinho, de afeto?",
questiona.

Segundo Isabel, que há 13 anus atua
junto a uma creche de crianças carentes,
procurando uma nova forma de rar os
meninos da rua, a campanha não pode se
restringir a ações administrativas por par-
te do Estado, "mas tem que ser dasccieda-
de como um todo, de cada um de nós". Ela
alerta, também, para a relação que há
entre afome e o desperdício. "Tudo aquilo

1
Gustavo: "movimento
é importante, mas é
preciso mais. Temos
de discutir problemas
como o do
desemprego, da
distribuição de renda e
de baixos salários"



ante da distruibuição

"A fome está na vila onde moro"

Arrecadar e distribuir 130 toneladas de alimentos. Este é
o objetivo com que a Associação Feminina de Assistência
Social (ASFAS) está trabalhando na organização de um
grandeevento, que deverá marcar apartidpaçãodo Legislativo
mineiro na campanha contra a fome. Para tanto, aASFAS está
trazendo, para um show no Mineirinho, no dia 29 de agosto,
nada menos que uma das duplas sertanejas mais badaladas do
país, "Leandro e Leonardo". O preço do ingresso? Três quilos
de alimentos - óleo, arroz e feijão - para a arquibancada e
cinco quilos para a cadeira numerada. A divulgação ficou por
conta da Rede Globo, que apóia o evento.

"Acreditamos que a campanha contra a fome deve ser
desenvolvida em duas frentes. A primeira é a emergencial,
que visa a resolver o problema imediato daqueles que estão
passando fome. A segunda é um trabalho a longo prazo,
investindo-se, por exemplo, na geração de empregos", declara
a presidente da entidade, Nara Ferraz. "Achamos por bem
atender à convocação feitapelo Betinho. Nós pertencemos ao
Poder Legislativo e não podemos nos omitir diante de uma
questão tão grave", prossegue.

Segundo a superintendente da ASFAS, Rosana Marques
Ribeiro, os alimentos arrecadados com o show serão
distribuídos nas regiões mais carentes de Minas, "dentro de
critérios rigorosos e de acordo com levantamento que está
sendo feito pela Fundação João Pinheiro, para selecionar as
localidades mais necessitadas". Ela espera, também, que o
show sirva para sensibilizar os funcionários da Assembléia
Legislativa para o problema da fome e para a importância de
se buscar uma participação ativa na campanha. "É preciso
investir no ser humano. Contribuircomtrês quilos de alimentos
é algo que não pesa no bolso de quem não passa fome, mas
representa muito para quem fica dias sem ter o que comer",
avalia Rosana Ribeiro. "Se cada entidade que tiver algum
poder de mobilização popular puder diminuir um pouco o
problema da fome, isso já será um grande passo", completa
Nara Ferraz.
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Cristiano: "a volta da
distribuição da cesta

básica aos trabalhadores-
mirins, cobrando preços
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Problema deve ser atacado com
medidas de curto e longo prazo

responde com segurança: "Já via campanha.
Isso pode até ajudar a alertar as pessoas,
mas não resolve o problema, não ajuda o
povo que está passando fome". Ele não se
furta, também, a apontar o que é que está
faltando: "Era preciso que os políticos
tivessem consciência disso, do que é a
fome".
Para ele, uma forma de a Assembléia se
engajar na campanha seria a volta da
distribuição das cestas básicas. "Eu era um
que pegava a cesta, e isso ajudava, e muito,
lá em casa".
Atualmente, Eduardo não passa mais fome,
graças ao salário mínimo que ganha
trabalhando como "guardinha". Todos os
dias, ele sai da Assembléia às 16h30mine,
antes de ir para a escola, onde fica de
19horas às 22h30min, ainda encontra um
tempinho para tomar "um café rápido" em
sua casa. Mas, na vila onde mora, a fome
não é apenas uma campanha que passa na
televisão, "pois lá tem muita gente
enfrentando dificuldades".

que desperdiçamos acaba fazendo falta ao
outro".

Finalizando, Isabel Cristina faz ainda
duas observações. "A campanha está mui-
to aquém do que deveria, ainda não atingiu
a grande maioria dos proprietários de saco-
Iões, padarias e produtores de alimentos,
que poderiam dar uma grande contribui-
ção", diz. "Por outro lado, tenho o receio
de que se a ajuda não for dada de forma
adequada, as pessoas que recebem o auxí-
lio acabam ficando acomodadas", completa.

Outro que destaca a questão do desper-
dício é Cristiano Félix dos Santos Silva,
responsável pelo SETRAM— Setor de Con-
trole e Distribuição de Trabalhadores-Mi-
rins, para quem é preciso "canalizar me-
lhor os recursos". Ele elogia a campanha
liderada por Betinho e acha importante que
a Assembléia se engaje no movimento. E
dá, até, uma sugestão: a volta da cesta
básica que era distribuída aos trabalhado-
res-mirins, a preços irrisórios". "A cesta,
que foi suspensa em janeiro deste ano, faz
muita falta para as famílias dos meninos",
avalia Cristiano.

Se no houver vontade política
a fome nunca será erradicada

Para o presidente da Associação dos Servidores do Legislativo
(ASLEMG), Rubens Moreira, "a atual campanha é muito
acanhada para um problema tão grave como é a fome. A
campanha deveria ser permanente, tem que ter continuidade",
diz. Sem esconder seu ceticismo com relação aos resultados da
atual mobilização em torno da questão da fome, Rubens
Moreira acha que é preciso muito mais. "Se não houver
vontade política e sensibilidade por parte da comunidade como
um todo, principalmente dos empresários, a fome nunca será
erradicada", opina.
Lembrando um programa exibido recentemente pela televisão,
em que um tipo de planta característico do Nordeste, o "xique-
xique" - uma espécie de cáctus, usado normalmente na
alimentação de gado— aparece sendo fervido para servir como
sopa para homens, mulheres e crianças, ele desabafa: "A
situação é vergonhosa; o desperdício de alimentos no Pais

3 também é vergonhoso".
o presidente daASLEMG afirma que a entidade ainda não tem
programada nenhuma atividade específica para se integrar na
campanha contra afome, ediz que isso será objeto de discussão
com os demais diretores. Rubens Moreira ressalta, no entanto,
que a ASLEMGjá manteve contato coma AssociaçãoMunicipal
de Assistência Social (AMAS), para ceder para aPrefeitura de
Belo Horizonte os alimentos não usados pela Cantina. "A
Prefeitura já começou a pegar os alimentos todos os dias,
encarregando-se de distribui-los à população carente".
"Podemos vira promoveralgum tipo de atividadeparaarrecadar
fundos, como uma festa, por exemplo, mas isso ainda está por
ser decidido", explica.
Finalizando, Rubens fala que, "com a atual crise econômica
por que passa o País, até mesmo na mesa da família de classe
média já começa a faltar alguns produtos. Ainda não é uma
situação de fome, mas já há um certo grau de dificuldade para
se colocar a comida na mesa".

Voz baixa, fala pausada, olhar tímido,
Eduardo Henrique Pereira, 16 anos,
conhece, por experiência própria, o que
é passar fome. Morando apenas com a
mãe, costureira, na Vila Pinho, bairro
pobre na região do Barreiro, não foram
poucas as vezes em que ele teve que ir
dormir de estômago vazio. Mesa farta
era algo que não fazia parte do seu dia-
a-dia.
"Depois que comecei a trabalhar, para
ajudar em casa, é que as coisas
melhoraram um pouco", observa
Eduardo, que há dois anos e meio
trabalha como "guardinha" na
Assembléia, atualmente prestando
serviços no gabinete do deputado Edward
Abreu. "Antes, quando o alimento
começava a faltar, ojeito era pedir ajuda
a outras pessoas", conta, depois de relutar
por alguns instantes.
Mas a timidez desaparece quando
indagado sobre sua opinião a respeito da
campanha contra a fome, e Eduardo

tímidas
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