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Nota do CAE do município do Rio de Janeiro frente à pandemia de Covid-19. 

O CAE (Conselho de Alimentação Escolar) do Município do Rio de Janeiro reuniu-se, através de 

Assembleia Virtual em 08 (oito) de abril de 2020 das 10h30min às 12h30min, o Conselho se 

posicionou preocupado com a pandemia de Covid-19 e os consequentes desafios para garantir 

o direito à alimentação dos alunos da rede pública de ensino municipal. Desafios reconhecidos 

internacionalmente pela FAO e outras organizações internacionais. Os Conselheiros vêm 

acompanhando os esforços da Prefeitura visando garantir esse direito, como por exemplo, 

mantendo a oferta das refeições escolares nos dias 16 e 17 de março, mesmo após suspensão 

das aulas. No entanto, essa medida foi suspensa por liminar judicial, devido a preocupações 

com a saúde dos profissionais e dos alunos. Desde então temos acompanhado medidas na 

tentativa de garantir esse direito, como à oferta de cestas de alimentos para famílias dos 

alunos que procuraram as escolas, nos dias 16 e 17 de março, assim como a oferta de leite 

para os alunos matriculados nas unidades escolares que atendem a educação infantil. No 

entanto, dificuldades logísticas tornaram inviável a oferta de cestas básicas. Mais 

recentemente chegou a nosso conhecimento o Decreto Rio Nº 47329 de 27 de março de 2020, 

de credenciamento de supermercados para fornecimento de cestas básicas às famílias do 

Programa Bolsa Família e Bolsa Família Cariocas. Entendemos ainda que seria o CAE que 

deveria fiscalizar esse processo enquanto órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, 

deliberativo e de assessoramento da alimentação escolar. Foram colocadas preocupações 

sobre a restrição de somente os supermercados credenciados, a qualidade da composição da 

cesta, que não atenderia às recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira, 

bem como as dificuldades de atender demais populações vulneráveis, como as que não 

recebem o Bolsa Família e/ou perderam subitamente a renda oriunda de trabalho informal. 

Recebemos ainda, a informação de que a Lei Nº 13.987, de 7 de abril, autoriza a distribuição 

dos alimentos do PNAE às famílias dos estudantes da rede pública. A Lei também prevê o 

acompanhamento pelo CAE desse processo. Cientes dos diversos desafios desse momento, 

consensuamos que a Prefeitura deveria disponibilizar recursos para o maior número de 

famílias dos alunos matriculados, ampliando os locais de compra, recursos para que suas 

famílias consigam se estruturar e organizar os alimentos que irão consumir, sem previsão que 

limite a utilização de tais recursos. A solução encontrada deveria também contemplar os 

fornecedores dos alimentos com contratos em vigor com a Prefeitura, incluindo agricultores 

familiares, que podem se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Aproveitamos para 

manifestar apoio a medidas de isolamento social adotadas pela Prefeitura e pelo governo do 

Estado, que contemplam o fechamento das unidades escolares, visando resguardar a 

comunidade escolar, conforme recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Por fim, 

enfatizamos que o PNAE é uma importante política para garantia do Direito Humano à 

Alimentação Adequada e Saudável dos mais de 600 mil alunos da rede municipal. Seguimos 

em sua defesa! Assinam esta Nota, os conselheiros que participaram da reunião virtual: Darcy 

Tadeu Xavier Campos; Aline de Souza Ribeiro; Camila Maranha Carvalho; Bruna Kulik Hassan e 

Roberto Cristian Baptista da Silva; assinam ainda, os conselheiros que apoiam a presente Nota: 

Marcelo Ottoni Pinheiro; Fidelina Rocha da Silva; Maria Fabiane Ramos de Andrade; Marcelle 

Gonçalves Campos e  e Assessora III da E/SUBG/CIL/GAE, Karla Jennings B. F. Cruz. 

 


