
 
 

 

Manifesto de gratidão ao MST 

 

A pandemia global afeta de forma concreta e drástica a vida, portanto, todos os 

esforços devem ser somados para garantir e proteger os direitos à saúde e à alimentação 

da população brasileira. Desta forma, o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e 

Nutricional do Paraná – CONSEA/PR, deixa registrado, publicamente, nossa gratidão e 

reconhecimento da  ação solidária que vem sendo realizada pelo movimento dos(as) 

trabalhadores(as) sem-terra, marcada pelos princípios que sustentam e estruturam a 

organização da luta pela reforma agrária. Não podemos fechar os olhos frente a tamanha 

realidade escancarada aos nossos olhos, nas ruas e nos dados estatísticos registrados que 

apontam para o aumento da pobreza, do desemprego e consequentemente da fome. 

A distribuição de alimentos que vem sendo realizada em vários cidades urbanas e 

do interior do Brasil  pela mobilização de comunidades de trabalhadores e trabalhadoras 

rurais de diversos assentamentos deste movimento, tem  chegado a diversas  famílias em 

insegurança alimentar e nutricional, em meio à pandemia do novo coronavírus, num gesto 

de combate e apoio a crise, contribuindo para redesenhar a existência, pois alimentar-se 

é um ato político, tendo a vida e a dignidade humana em primeiro lugar. 

Toda mobilização que está sendo realizada tem mostrado a produção 

diversificada, agroecológica e agroindustrial que tem chegado à mesa de grande número 

de famílias, visibilizando a importância do campo na garantia do direito humano a 

alimentação adequada, enfrentando o combate à fome. 

A partilha comunica solidariedade, sustenta a vida e possibilita a transformação 

da sociedade.  

A ação deste movimento, juntamente com outras mobilizações voluntárias em 

diversas frentes solidárias, trazem e fortalecem a pauta da segurança e soberania alimentar 

e nutricional.  

Neste compromisso de defender a vida, em primeiro lugar, nos colocamos firmes 

nesta travessia desafiadora que estamos vivenciando.  

Gratidão imensa e sigamos firmes! 

 

CONSEA/PR, em setembro de 2020. 

 


