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A pandemia do COVID-19 vem exigindo de 
toda a sociedade diversas mudanças nos há-
bitos pessoais e coletivos, com severas im-

plicações econômicas e sociais. Tais implicações 
exigem do poder público soluções rápidas para 
problemas transversais, o que requer, além de re-
cursos e capacidade de financiamento, criativida-
de, liderança e coordenação horizontal e vertical. 
O presente texto relata os serviços articulados 
pela Prefeitura de Belo Horizonte, no âmbito da 
Segurança Alimentar e Nutricional como medidas 
de atuação frente aos efeitos sociais e econômi-
cos da pandemia do COVID-19, com foco nas 
ações emergenciais de assistência alimentar e de 
manutenção do abastecimento e produção, en-
quanto garantidoras do direito a todos à alimenta-
ção saudável e de qualidade. Argumenta-se que 
a rapidez, eficácia e efetividade das respostas 
está relacionada com a mobilização contingente 
de capacidades construídas e depuradas ao lon-
go da trajetória de 27 anos da política pública. Por 
fim, aborda-se desafios referentes à manutenção 
prolongada da ação emergencial e à readaptação 
à uma nova normalidade pós-crise, com ênfase 
na necessidade de fortalecer a articulação verti-
cal enquanto eixo estruturador e propagador da 
política.

A política municipal de segurança alimentar 
de Belo Horizonte: breve histórico, conceitos 
e fundamentos

A política alimentar de Belo Horizonte é ori-
ginada a partir de uma confluência de diversos 
fluxos locais e nacionais, cuja análise permite co-
nhecer importantes elementos que a estruturam 
até os dias atuais. De maneira sintética, pode-se 

destacar que desde que a questão da fome foi tra-
tada de forma sistêmica enquanto uma questão 
de direito, ou melhor, do não cumprimento de um 
direito básico e fundamental e, por conseguinte, 
necessariamente uma questão que deveria ser 
tratada pelo Estado (Castro, 2005) até a criação 
da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutri-
cional (LOSAN), Lei nº 11.346/2006, o tema da 
segurança alimentar e nutricional teve desenvol-
vimento difuso e intermitente no âmbito das polí-
ticas públicas do governo federal (Vasconcelos, 
2005; Machado, 2006). 

Dentre as políticas municipais de segurança 
alimentar, a experiência de Belo Horizonte des-
taca-se não só pela abrangência de sua atuação, 
mas também pela continuidade institucional que 
lhe confere 27 anos de trajetória. Suas raízes, 
contudo, estendem-se mais profundamente re-
montando aos problemas de abastecimento e de 
fome vivenciados nas capitais brasileiras duran-
te a segunda metade do século XX. Se bem re-
gistra-se a atuação inicial, por vezes superposta, 
de equipamentos e órgãos públicos das esferas 
federal, estadual e municipal, como por exem-
plo a Companhia Brasileira de Abastecimento 
(Cobal), a Central de Abastecimento S.A. (Cea-
sa), a Companhia de Armazéns e Silos de Minas 
Gerais (CASEMG), os mercados públicos, feiras 
cobertas, armazém reguladores e feiras livres, o 
diagnóstico geral das décadas de 70 e 80 é que 
grande parcela da população, em especial os es-
tratos mais pobres não possuía adequado acesso 
ao alimento (Santos, 2000).

Tal diagnóstico motiva a câmara municipal de 
vereadores de Belo Horizonte a realizar, em 19821, 
o Seminário Municipal para discutir o Abasteci-

1 Há certa discordância em relação à data, que aparece como o ano de 1982 nos estudos de Coelho et al., 1996 e Mafra, 2004, 
porém é situada em 1979 por Santos, 2000.
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mento Alimentar na Cidade, com a subsequente 
criação pelo executivo municipal da Coordenação 
de Abastecimento, cujo Programa de Alimenta-
ção do Povo e, pouco mais tarde, Abastecimento 
a Baixo Custo, cumpriam com a função principal 
de regulação de mercado (Coelho, 1996; Santos, 
2000; Mafra, 2004). 

Neste mesmo período o Brasil passava pelo 
momento político da redemocratização, contexto 
marcado pela atuação na cena pública de diver-
sos movimentos sociais, cuja articulação com or-
ganizações da sociedade civil e atores políticos 
empreendeu várias lutas em prol de novos espa-
ços de participação política e de direitos sociais 
(Almeida, 2006, p. 107). Nesse marco, realizou-
-se a I Conferência Nacional de Alimentação e 
Nutrição, em única edição, promovida no âmbito 
das atividades da VIII Conferência Nacional de 
Saúde, e que recomendou à Assembleia Consti-
tuinte a criação do Sistema Nacional de Seguran-
ça Alimentar pautado na alimentação como direito 
e na responsabilidade do Estado como provedor 
do bem-estar (Santos, 2000; Pinheiro, 2009).

Se bem nenhuma das recomendações foram 
efetivamente implementadas na Constituição Fe-
deral de 19882, gerando uma descentralização 
marcada pela ausência de um desenho institu-
cional que constituísse uma política nacional com 
clara divisão de competência federativa, o con-
texto participativo da década de 80 estimulou a 
criação em 1993 do movimento “Ação da Cida-
dania pela Fome e pela Vida”, campanha articu-

lada pelo sociólogo brasileiro Herbert de Souza. 
A ação para a Cidadania organizou comitês de 
arrecadação e distribuição de alimentos em todo 
o país. Esse conjunto de ações levou à criação 
do Conselho Nacional de Segurança Alimentar 
(CONSEA), de caráter consultivo e de assessoria 
à Presidência da República, além de produzir ou-
tros dois importantes marcos da política pública, o 
“Mapa da Fome” e o “Plano de Combate à Fome 
e à Miséria” (Machado, 2006)3.

No mesmo ano, com a posse em Belo Hori-
zonte do prefeito eleito Patrus Ananias, é criada 
pela primeira vez na cidade uma pasta dedicada 
ao abastecimento e à segurança alimentar, a Se-
cretaria Municipal de Abastecimento (SMAB). A 
economista Maria Regina Nabuco, cujos estudos 
apontavam a necessidade de um Estado não so-
mente regulador, mas também provedor da segu-
rança alimentar para as populações ameaçadas 
conjuntural ou estruturalmente pela fome (La-
vinas e Nabuco apud Machado, 2006), assume 
como Secretária. Na SMAB, Nabuco e sua equipe 
promovem uma inflexão na atuação de Belo Ho-
rizonte na temática de segurança alimentar, re-
definindo e criando uma série de programas que 
combinaram ações de caráter emergencial para 
o combate à fome, de garantia da disponibilidade 
de alimentos de qualidade, de garantia de aces-
so ao alimento saudável e de caráter educativo e 
informacional. A atuação da SMAB se destacou 
pela perspectiva sistêmica, organizada em três ei-
xos, que até hoje orientam a política municipal de 

2 A alimentação só viria a compor o rol dos direitos sociais anos mais tarde, com a emenda constitucional nº 64 de 2010.

3 O CONSEA viria a ser extinto em seguida, pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, que alterou a lógica de participação 
social e parceria com a sociedade civil pelo estabelecimento do Programa Comunidade Solidária. Embora inicialmente mem-
bros da Comunidade Solidária, diversos integrantes do CONSEA foram gradativamente abandonando o espaço por conflitos 
em torno aos rumos e objetivos do Programa. Para uma discussão sobre similaridades e diferenças ver Almeida, 2006. O 
CONSEA foi recriado em 2003, pelo então governo Lula e extinto em 2019, pelo atual governo de Jair Bolsonaro. 
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A segurança alimentar e 
nutricional consiste na 
realização do direito de 

todos ao acesso regular e 
permanente a alimentos de 
qualidade, em quantidade 

suficiente, sem comprometer o 
acesso a outras necessidades 

essenciais, tendo como 
base práticas alimentares 
promotoras de saúde, que 
respeitem a diversidade 

cultural e que sejam social 
econômica e ambientalmente 

sustentávei 
(Brasil, 2006, Art.3º)

"

"

segurança alimentar e nutricional, a saber: o eixo 
da produção de alimentos, o eixo da regulação de 
mercado, e o eixo do consumo (Machado, 2006).

Neste importante momento, o arcabouço ins-
titucional da política municipal de segurança ali-
mentar foi definitivamente estruturado com a cria-
ção legal, mas sobretudo a implementação bem 
sucedida de programas como os Restaurantes 
Populares, de acesso universal, que oferta refei-
ções subsidiadas, o ABasteCer, Comboio do Tra-
balhador, Cestão Popular e o licenciamento das 
feiras e mercados, que se de um lado incidem 
diretamente na comercialização de alimentos a 
preços acessíveis às famílias mais pobres, de ou-
tro têm o condão de estimular a produção de de-
terminadas cadeias de alimentos, como é o caso 
do Direto da Roça, que comercializa alimentos 
provenientes da Agricultura Familiar e da Feira 
Orgânica, criado tempos mais tarde. Importante 
mencionar que também nesse período iniciou-se 
a cessão de espaços públicos para a produção 
comunitária de alimentos na cidade de Belo Ho-
rizonte, constituindo o fomento à agricultura ur-
bana. Finalmente, e de forma inovadora para a 
maioria dos municípios brasileiros, a SMAB passa 
a coordenar em 1994, o Programa Municipal de 
Alimentação Escolar.

Nos anos seguintes, a política de segurança 
alimentar de Belo Horizonte consolidou-se como 
caso de sucesso nacional e internacional, vindo a 
constituir uma das práticas de inspiração do pro-
grama Fome Zero (2003), cujos desdobramentos 
culminaram na instituição, via LOSAN, do Siste-
ma Nacional de Segurança Alimentar (SISAN). A 
lei sedimenta os principais aspectos da experiên-
cia belohorizontina, a perspectiva sistêmica (Ro-
cha e Lessa, 2009) e o enfoque em direitos (Cha-
ppel, 2019), embora tenha sido lacunar no que diz 
respeito à coordenação federativa e ao desenho 
institucional do sistema. Disso decorre a definição 

de segurança alimentar, alçada de vez ao status 
de política intersetorial, com aspectos ligados à 
saúde, à economia e ao meio ambiente, vejamos:

Nas décadas de 1990 e 2000, portanto, o país 
viveu a chamada transição nutricional, que resu-
midamente podemos registrar como a redução da 
fome crônica e desnutrição com crescimento do 
sobrepeso e obesidade, mas também a redução 
da diversidade de alimentos consumidos e au-
mento do consumo de alimentos processados e 
ultraprocessados. A segurança alimentar e nutri-
cional, nesse contexto, sofre uma ampliação de 
ações, superando o enfoque estrito na assistên-
cia alimentar, entendida como a distribuição de 
refeições e alimentos, que caracterizou o período 
anterior de combate à fome, para se dirigir cada 
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vez mais para a garantia do direito à alimentação 
entendido de forma mais ampla através de ações 
de produção saudável, agroecologia, educação 
alimentar e nutricional, resgate e valorização da 
cultura alimentar e alimentação tradicional, identi-
ficação e atendimento de necessidades alimenta-
res específicas, entre outras.

Ao longo desse período, a experiência beloho-
rizontina, ainda que tenha passado por momentos 
de restrição orçamentária, perda de qualidade e 
até diminuição de serviços oferecidos em alguns 
programas, como por exemplo a interrupção do 
atendimento do refeitório popular da Câmara Mu-
nicipal, a precarização dos mercados municipais 
com o fechamento do Mercado Distrital de Santa 
Tereza, bem como sucessivas alterações no sta-
tus institucional da política, manteve sua atuação 
sistêmica e abrangente. Isto é, diferentemente de 
outros municípios em que a política foi desconti-
nuada ou fragmentada, Belo Horizonte destacou-
-se na área pela permanência do desenho insti-
tucional, da perspectiva baseada em direitos, da 
intersetorialidade das ações, preservando, ainda, 
um núcleo duro de servidores e profissionais de 
carreira, incluindo nutricionistas, assistentes so-
ciais, das ciências da terra e administradores.

Com a eleição do Prefeito Alexandre Kalil em 
2016, a temática se constitui como Subsecretaria 
de Segurança Alimentar e Nutricional (SUSAN), 
compondo a pasta junto com a Política de As-
sistência Social e Direito e Cidadania, áreas im-
portantes para a garantia de proteção social e a 
integralidade das políticas públicas. São nestes 
últimos três anos que a política municipal de segu-
rança alimentar inicia um novo ciclo de inovação 
institucional e expansão de serviços. Os três ei-
xos de consumo, acesso a mercados e produção 
foram reorganizados a partir de uma orientação 
estratégica com foco na inovação e aprimoramen-
to dos programas e ações, na gestão intersetorial, 

no diálogo com a sociedade e no fortalecimento 
institucional. No âmbito do consumo, os serviços 
vêm sendo ampliados e modernizados. É o caso 
da reabertura do refeitório popular na câmara dos 
vereadores, o retorno dos serviços de café da ma-
nhã e jantar ao restaurante popular da área hos-
pitalar, e a instalação de um sistema de gestão 
de estoque, logística e contratos da alimentação 
escolar, assistência alimentar à rede socioassis-
tencial e restaurantes populares. 

Já o eixo de acesso e regulação de merca-
dos passa a abranger mais que os programas de 
abastecimento, assumindo também a promoção 
da comercialização como estratégia de geração 
de renda a agricultores urbanos e familiares. No 
âmbito do abastecimento, tem-se a recomposição 
e ampliação do uso do logradouro público para 
instalação de feiras em todas as modalidades 
previamente existentes (Feira Livre, Feira Gastro-
nômica Cultural - Modelo, Feira Orgânica e Direto 
da Roça), bem como a implementação da feira e 
dos pontos regionais de comercialização da agri-
cultura urbana, cujo edital encontra-se publicado. 
Os sacolões ABasteCer estão sendo remodela-
dos enquanto estratégia de regulação do merca-
do, bem como os mercados públicos estão em 
processo de revitalização por meio de concessão 
à iniciativa privada, resguardadas as diretrizes 
obrigatórias da política de segurança alimentar e 
nutricional e as funções típicas de mercado. De 
maneira inovadora, foi implementada a Central 
de Abastecimento da Agricultura Familiar de Belo 
Horizonte, espaço cedido a uma rede de 8 coope-
rativas e associações da Agricultura Familiar de 
todas as regiões do Estado de Minas Gerais de 
modo a instalar um entreposto comercial para o 
fornecimento de produtos na capital. As compras 
institucionais, por sua vez, compõem a estratégia 
de mercados, com foco no cumprimento do mí-
nimo de 30% da execução do recurso do Fundo 



20

Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares - OBHA

Nacional de Desenvolvimento da Educação para 
compra de gêneros alimentícios da Alimentação 
Escolar e na execução de recursos do Progra-
ma de Aquisição de Alimentos - PAA, modalidade 
doação simultânea.

No âmbito da produção, vê-se um renovado 
foco na agroecologia como eixo metodológico 
orientador da agricultura urbana, que conta com 
assistência técnica e fomento à unidades pro-
dutivas coletivas comunitárias, escolares ou ins-
titucionais. Estabelecidas como prioridades, as 
unidades produtivas comunitárias vem crescendo 
e se espalhando pela cidade de Belo Horizonte, 
inclusive em áreas anteriormente não atendidas, 
como as ocupações Izidora e o Quilombo Man-
gueiras, na busca de constituir territórios susten-
táveis urbanos. Do ponto de vista da gestão, de 
forma inovadora constituiu-se um cadastro da 
agricultura urbana do município, importante ins-
trumento de diagnóstico e acesso à política pú-
blica.

Finalmente, como eixo transversal, a educa-
ção alimentar e nutricional vem ampliando e qua-
lificando seu atendimento para multiplicadores de 
conhecimentos no âmbito das políticas de edu-
cação, assistência social e segurança alimentar. 
Também há algumas tentativas de diálogo mais 
amplo com a sociedade belohorizontina, por meio 
da promoção de circuitos que trazem atendimento 
intersetorial diverso. Nesta área, houve forte am-
pliação no eixo da promoção de práticas alimen-
tares tradicionais ligadas à gastronomia, com a 
expansão dos cursos de qualificação de panifica-
ção, gastronomia mineira, confeitaria e agroeco-
logia oferecidos à públicos diversos no âmbito do 
Centro de Referência da Segurança Alimentar - 
CRSA, situado no Mercado Popular da Lagoinha.

É neste momento de expansão e inovação 
que a política municipal de Segurança Alimentar 
de Belo Horizonte é atingida pela pandemia do 

COVID-19, forçando-se a um radical readaptação 
na atuação, que será detalhada na seguinte se-
ção.

2. A assistência alimentar no enfrentamento 
dos efeitos socioeconômicos da pandemia do 
COVID-19

Em 2018, 30% das famílias belorizontinas re-
gistradas no Cadastro Único (CadÚnico) estavam 
enquadradas em situação de extrema pobreza; a 
população em situação de rua do município sal-
ta de 1.164 em 2005 para 7.448 pessoas, em fe-
vereiro de 2020, conforme registro no Cadastro 
Único (CadÚnico), com crescimento expressivo a 
partir de 2014, fenômeno identificado nas princi-
pais capitais do país. Também neste ano a taxa 
de desocupação no país quase dobrou, de 6,4% 
em dezembro de 2014, para 11,6% em dezembro 
de 2018, situação que se agrava para a mulhe-
res, com taxa de 13,5% de acordo com a Pes-
quisa Nacional de Amostra Domiciliar (PNAD), 
ampliando consideravelmente a demanda por 
serviços públicos, agravamento de situações de 
vulnerabilidade social, e aumento da insegurança 
alimentar. Nesse contexto em que  a população 
empobrece e situa-se em risco de insegurança 
alimentar e nutricional, o Brasil e também Belo 
Horizonte preparava-se para o enfrentamento da 
pandemia.

Frente ao cenário, a Prefeitura de Belo Hori-
zonte assumiu rapidamente uma postura de rígi-
do isolamento social, orientando suas ações pelas 
diretrizes do Comitê de Enfrentamento à Epide-
mia do COVID-19, de caráter deliberativo, com 
competência extraordinária para acompanhar a 
evolução do quadro epidemiológico do novo Co-
ronavírus, adotar e fixar medidas de saúde pú-
blica necessárias para a prevenção e o controle 
do contágio e o tratamento das pessoas afetadas 
(Belo Horizonte, 2020a). Dessa forma, a vida no 
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município foi sendo adaptada frente à nova reali-
dade, através de uma série de diligências, como 
a configuração de situação emergencial (Belo 
Horizonte, 2020b), impondo ao poder público o 
duplo desafio de combater a pandemia e adap-
tar internamente seus serviços essenciais que 
deveriam seguir funcionando durante o período. 
Ambas as frentes requereram atuação imediata, 
intersetorial e de ampla complexidade, tornando-
-se prioridade de máxima atenção em todas as 
pastas do executivo municipal. Com a política de 
segurança alimentar não foi diferente. Ao contrá-
rio, o acesso contínuo a alimentos pelos diversos 
públicos afetados ganhou contornos ainda mais 
prioritários, foco para o qual foram direcionados 
todos os esforços de gestão, de modo que rapi-
damente fosse elaborado um plano de contingên-
cia para o enfrentamento da situação. As linhas a 
seguir descrevem detalhadamente o conjunto de 
soluções implementadas, os principais passos e 
instrumentos de políticas públicas articulados na 
entrega e reconfiguração dos serviços, bem como 
os resultados alcançados até o momento atual.

Instalada a situação excepcional, a primei-
ra ação de gestão foi definir quais programas e 
serviços de Segurança Alimentar e Nutricional de 
Belo Horizonte iriam compor os chamados “ser-
viços essenciais”, que tiveram seu atendimento 
adaptado. Tais processos decisórios pautaram-se 
por orientações técnicas, das quais destaca-se 
uma série de instrumentos de gestão como me-
didas de prevenção ao contágio do COVID-19 no 
âmbito da assistência social, segurança alimentar 
e cidadania e reordenamento de serviços4. Impor-
tante aqui destacar a necessária ação de interrup-

ção de alguns serviços, para permitir maior aten-
ção e esforço às áreas prioritárias, e também para 
o devido cumprimento das medidas de contenção 
da propagação do novo coronavírus, como evitar 
aglomerações. Diante disso, foram interrompidas 
toda e qualquer atividade formativa, incluindo as 
ações de Educação Alimentar e Nutricional e as 
qualificações promovidas no âmbito do Programa 
Valorizar a Gastronomia, as feiras gastronômica-
-culturais - Feiras Modelo e o fornecimento de gê-
neros alimentícios às escolas e creches.

As demais ações foram adaptadas, expandi-
das e contaram com algumas inovações. Adotan-
do a sistemática dos três eixos da política de se-
gurança alimentar, tem-se que o eixo do consumo 
concentra a maior parte das ações emergenciais, 
divididas entre o atendimento modificado e am-
pliado via Restaurantes Populares, a assistência 
alimentar à rede socioassistencial, o banco de ali-
mentos e o fornecimento de cestas básicas via 
redes de supermercados às famílias de extrema 
pobreza (incluindo as atendidas pelo PAAN), em 
situação de vulnerabilidade e com estudantes 
matriculados na rede municipal de educação, 
além da distribuição dos gêneros já adquiridos do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar esto-
cados nas unidades, orientados pela lei 11.947 e 
resolução 02/2020 do FNDE. O eixo de acesso a 
mercados vem articulando ações de viabilização 
das feiras, sacolões e mercados municipais, bem 
como das compras públicas. O eixo de produção, 
por sua vez, vem focando na adaptação do aten-
dimento às unidades produtivas comunitárias. A 
esses eixos nos dedicamos a seguir.

4 Além da Portaria SMASAC Nº036/2020, que estabelece as citadas medidas de prevenção, tem-se a regulamentação do serviço nas modalidade teletrabalho 
e sobreaviso (Portaria SMPOG Nº014/2020); orientação quanto ao reordenamento do Programa de Assistência Alimentar Emergencial (Informativo DPSO/
SUASS Nº08/2020); orientação quanto a forma excepcional de encaminhamento das pessoas em situação de rua para acesso gratuito aos restaurantes popu-
lares (orientação Conjunta SUSAN/SUASS 01/2020), medidas de prevenção específicas no âmbito da Segurança Alimentar e Nutricional (orientação SUSAN 
001/2020), entre outros.
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Enquanto equipamentos fundamentais para a 
garantia de alimentação a milhares de usuários 
todos os dias, os Restaurantes Populares foram 
os primeiros a terem seu funcionamento profun-
damente alterado, de modo a garantir a continui-
dade no atendimento com o devido cumprimento 
das medidas de prevenção ao COVID-19. Assim, 
para evitar aglomerações os salões dos 4 res-
taurantes populares5 da cidade foram fechados e 
as refeições passaram a ser servidas em emba-
lagens do tipo marmitex, entregue em um ponto 
na área externa dos equipamentos, com apoio e 
orientação para a formação de filas por funcioná-
rios ou, em alguns casos, pela Guarda Municipal, 
evitando aglomerações nos locais. Além disso, o 
serviço de almoço foi ampliado para os finais de 
semana e feriados, com atendimento exclusivo à 
população em situação de rua, durante a perma-
nência do período de isolamento social e as res-
trições ao comércio. Além da manutenção do ser-
viço pela garantia do direito à alimentação, cabe 
mencionar as medidas internas de gestão, im-
pulsionadas visando a proteção ou redução dos 
riscos de exposição dos trabalhadores e das tra-
balhadoras, como a convocação do quadro de nu-
tricionistas dos demais setores da secretaria para 
revezamento no quadro técnico dos equipamen-
tos; o afastamento dos profissionais enquadrados 
em grupos de risco, e a consequente substituição 
evitando a sobrecarga de trabalho. Desde que foi 
iniciado o isolamento social em Belo Horizonte 
até o momento dessa escrita, os Restaurantes 
Populares serviram 213.975 refeições, das quais 
103.486 foram destinadas ao público em situação 
de rua.

A assistência alimentar à rede socioassisten-
cial e o banco de alimentos, por sua vez, garan-
tem acesso regular e permanente à alimentação 
saudável aos públicos atendidos nas unidades de 
acolhimento institucional parceirizadas (abrigos, 
instituições de longa permanência para idosos e 
de moradores em situação de rua) e ao público 
atendido em instituições que não possui parcei-
rização com o município. No âmbito da assistên-
cia alimentar, a gestão planeja, compra e distri-
bui os gêneros alimentícios; monitora a produção 
diretamente nas unidades; desenvolve ações de 
supervisão alimentar e orientação nutricional. Já 
o Banco de Alimentos coleta de redes de comer-
cialização privadas, doações de alimentos que 
perderam seu valor comercial, mas que mantém 
seu valor nutricional. Estes alimentos são triados 
segundo rígidos protocolos nutricionais e destina-
dos à complementação de refeições servidas por 
entidades socioassistenciais cadastradas. Duran-
te o período de pandemia, o Banco amplia mo-
dalidade de atendimento, em caráter emergencial 
e excepcional, com a doação de alimentos para 
instituições que não produzem refeições, mas 
atendem famílias em situação de vulnerabilida-
de social do município de Belo Horizonte, como 
forma de contribuir com a segurança alimentar e 
nutricional em contexto de quarentena. Toda essa 
cadeia de ações estão mantidas, realizadas as 
devidas adaptações para a segurança de usuá-
rios e servidores. Importante ressaltar que foi es-
truturado, em caráter provisório e emergencial, 
um novo serviço de acolhimento para pessoas em 
situação de rua e outras vulnerabilidades sociais 
com suspeita ou confirmação de contaminação 

5 O refeitório popular da Câmara de Vereadores foi fechado, uma vez que a mesma entrou em quarentena após casos de CO-
VID-19 entre seus membros e funcionários.
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pelo Coronavírus. Executado pela Prefeitura atra-
vés de parceria com o SESC e o Instituto Darcy 
Ribeiro, o serviço oferece proteção social integral 
que consiste em unidades habitacionais, equipa-
das com roupa de cama e banho, serviços de la-
vanderia e itens de higiene diários e individuais, 
além da oferta de refeições por meio da assis-
tência alimentar e de uma rotina de cuidados e 
monitoramento da condição da saúde. O acesso 
é realizado apenas após o atendimento e enca-
minhamento pelas equipes de saúde, mediante a 
notificação de suspeita para a COVID-19 e neces-
sidade de isolamento social domiciliar, conforme 
protocolo estabelecido entre as áreas. Até o mo-
mento, 323.928 refeições foram servidas no âm-
bito da assistência alimentar e 58,3 toneladas de 
alimentos foram doados pelo banco de alimentos, 
complementando 300.645 refeições.

Por fim, foi articulado de maneira emergencial 
o serviço de fornecimento de cestas básicas via 
redes de supermercados a diversos públicos com 
distintas faixas de vulnerabilidade. São eles: (i) fa-
mílias de estudantes da educação infantil, do ensi-
no fundamental e da Educação de Jovens e Adul-
tos matriculados em escolas municipais de Belo 
Horizonte ou em creches parceiras da Prefeitura, 
a título de substituição a oferta de alimentação es-
colar para fins de complementação das refeições 
enquanto as aulas estão suspensas; e (ii) grupos 
de beneficiários que tiveram sua renda afetada 
por conta das medidas de restrição, compreen-
dendo famílias moradoras de Belo Horizonte com 
renda per capita familiar de até ½ salário mínimo 
cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) até o 
dia 31/01/2020, trabalhadores ambulantes e ca-

melôs com deficiência licenciados que atuam nas 
ruas da capital, camelôs integrantes da Operação 
Urbana do Hipercentro, engraxates e lavadores 
de carros licenciados, trabalhadores em shoppin-
gs licenciados integrantes da Operação Urbana, 
catadores de materiais recicláveis cooperados e 
avulsos, beneficiários do Programa Bolsa Mora-
dia, agricultores urbanos, famílias residentes em 
aglomerados (vilas e favelas) e ocupações, mas 
que não estão nos cadastros anteriores e inte-
gram o sistema do SUS (Sistema Único de Saú-
de) e cadastradas nos Programas da Companhia 
Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte 
(Urbel), agricultores urbanos cadastrados na SU-
SAN, povos e comunidades tradicionais, (como 
quilombos urbanos, indígenas, reinados) público 
com medidas protetivas, permissionários do ser-
viço de transporte suplementar e trabalhadores 
do transporte escolar. A ação envolveu a contrata-
ção emergencial de redes de supermercado para 
oferta capilarizada de 1 cesta básica mensal a es-
tes públicos, que totalizam o atendimento direto a 
237.984 famílias e uma estimativa de atendimen-
to indireto a até 951.936 pessoas, cerca de 38% 
da população do município. A ação envolveu um 
enorme esforço de fusão e compatibilização de 
bases de dados de políticas setoriais, bem como 
a construção de uma plataforma online onde o ci-
dadão pode, a partir de seu CPF consultar se tem 
direito à cesta e, em caso positivo, emitir um vou-
cher com o endereço da unidade de supermerca-
do mais próxima na qual poderá retirar gratuita-
mente os produtos6. É importante mencionar que 
o atendimento não só garante o acesso básico a 
alimentos a essas famílias, como pauta-se pelas 

6 A cesta é composta por 12 itens: 5 kg de arroz, tipo 1; 5 kg de açúcar cristal; 2 kg de feijão carioca tipo 1; 1 kg de fubá de mi-
lho; 500 g de macarrão parafuso massa com ovos; 500 g de macarrão espaguete massa com ovos; 1 kg de sal refinado; 1 frasco 
de óleo de soja (900 ml); 1 kg farinha de mandioca; 2 pacotes de leite em pó (400 g cada); 1 lata de extrato de tomate (350 g); 
1 lata de sardinha (250 g).
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diretrizes do menor deslocamento possível da re-
sidência e atendimento descentralizado evitando 
aglomerações. Ao todo, a ação prevê um recurso 
de R$ 94.960.005,88 pelo atendimento durante 
quatro meses, podendo ser interrompida tão logo 
cesse o isolamento social.

No que diz respeito ao acesso a mercados, 
duas ações vem sendo importantes para a ma-
nutenção dos serviços junto aos públicos de Belo 
Horizonte. Primeiramente, junto às feiras, sa-
colões ABasteCer e Mercados Municipais, está 
sendo estudado um desconto no pagamento do 
preço público por parte de licenciados e permis-
sionários de modo a estimular a manutenção das 
atividades de comercialização essenciais, a ge-
ração de renda e a diminuição dos preços dos 
produtos vendidos. Em relação às compras de 
produtos provenientes da Agricultura Familiar e 
Urbana promovidas no âmbito do Programa Na-
cional de Alimentação Escolar e no Programa de 
Aquisição de Alimentos, estão sendo mantidos 
os editais, com a devida adaptação de regras de 
apresentação de documentos, de modo a garantir 
a não interrupção no escoamento da produção já 
existente, bem como a permanência deste canal 
de geração de renda aos agricultores. Os alimen-
tos do PAA são destinados aos Restaurantes Po-
pulares e ao Banco de Alimentos. Já os gêneros 
adquiridos no âmbito do PNAE começam a ser 
solicitados em preparação para a possível reto-
mada das aulas no segundo semestre.

Finalmente, a produção nos espaços comuni-
tários urbanos foi mantida, com a continuidade do 
fomento por meio da doação de mudas e insumos 
agrícolas, uma vez que estes espaços costumam 
situar-se próximo ao local onde residem os mem-
bros dos grupos produtivos. Os hoje 41 sistemas 
agroecológicos comunitários desempenham um 
importante papel de fornecimento de gêneros ali-
mentícios, alguns dos quais já com atividades de 
comercialização.
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3. Considerações finais: horizontes e desafios
A trajetória aqui relatada permite argumentar que a rápida capacidade de inovação, adaptação 

e ampliação das ações de segurança alimentar e nutricional decorreu do encontro entre a diretriz 
de prioridade da prefeitura de atendimento aos mais vulneráveis e a mobilização contingente das 
capacidades desenvolvidas e consolidadas ao longo da trajetória de 27 anos da política pública, 
em especial o arcabouço institucional, a atuação de servidores experientes e o foco no direito à 
alimentação. Ademais, o modus operandi intersetorial da atual gestão, juntamente com a concepção 
transversal de segurança alimentar, permitiu a agregação de capacidades de outras pastas do 
executivo municipal, notadamente no que diz respeito à fusão e compatibilização de bases de dados 
e elaboração de plataforma digital para o atendimento emergencial de cestas básicas, ampliando a 
efetividade e eficiência dos serviços.

Cumpre destacar, no entanto, que o cenário atual constitui um momento decisivo para política 
de segurança alimentar. Por um lado, a COVID-19 reforçou e acelerou um movimento de redução 
do escopo da política de segurança alimentar à assistência básica. Este processo que já vinha 
ganhando ênfase em âmbito nacional devido aos contextos de crescente pobreza e fome da 
população brasileira, bem como a noção mínima do papel do estado ameaça retornar a cenários já 
historicamente superados. Por outro lado, os efeitos da pandemia lançam novas luzes nas demandas 
sociais brasileiras e reativam demandas da sociedade civil, exigindo dos governos um papel mais 
ativo, como mostra o caso recente de aporte de R$ 500.000,00 para apoio às cadeias produtivas da 
agricultura familiar, grande parte dos quais destinados à aquisição de alimentos.

Sem embargo, a coordenação vertical da política pública, assim como a permanência de 
investimentos que façam jus à perda de receitas com a já presente crise econômica, constituem-
se desafios estruturais. Se bem se trata de um aspecto estrutural no âmbito da segurança 
alimentar, este vem se agravando nos últimos anos, com implicações severas na capacidade de 
difusão e manutenção das iniciativas locais. O efeito é a reprodução de desigualdades, com clara 
desvantagem para os municípios com menor capacidade técnica e de financiamento adquiridas ao 
longo dos anos. A experiência belohorizontina mostra que é possível absorver a crise oferecendo 
respostas rápidas e intersetoriais que vão além do atendimento mínimo emergencial. Mas mesmo 
aqui, as incertezas quanto situação fiscal ameaçam a retomada completa dos eixos da política 
quando da volta da nova normalidade, cujos contornos ainda não estão definidos. Do ponto de vista 
nacional, portanto, difusão de metodologias, capacidades técnicas e instrumentos de gestão, bem 
como alocação continuada e equânime de recursos financeiros serão fatores cruciais para o destino 
da segurança alimentar no Brasil.
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