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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSO", na forma: aplaudir a "Associação
Fome Não" (AFON), pela promoção de ações sociais e de voluntariado voltados para minimizar os
impactos sociais e alimentar  com o agravamento das crises econômica, política e sanitária, nas
comunidades carentes de Cuiabá, Várzea Grande e Chapada dos Guimarães.

JUSTIFICATIVA

De acordo com os dados do CadÚnico (dezembro/2019), em Mato Grosso estão cadastradas 193.074
famílias com perfil de pobreza e extrema pobreza.

Entende-se por famílias em situação de extrema pobreza aquelas com renda per capta de até R$ 89,00, e
situação de pobreza, aquelas com renda per capta entre R$ 89,01 a R$ 178,00. No decorrer de 2019, o
cadastramento de famílias nestes perfis alcançou os seguintes quantitativos no Estado

Os dados extraídos do CadÚnico, apontam ainda apontam que 50.517 famílias, equivalente a 26,17%, com
perfil para o Programa Bolsa Família, mas sem acesso ao programa, estão vivendo situações diárias de risco
ou vulnerabilidade social em todo o estado de Mato Grosso.

De acordo com a pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e
Nutricional (Penssan), 43,4 milhões não contavam com a quantidade certa de alimentos, o que equivale a
20,5% da população brasileira. Enquanto 19,1 milhões estavam passando fome, sem ter o que comer em
casa, o que representa 9% da população brasileira.

"É um cenário que não deixa dúvidas de que a combinação das crises econômica, política e sanitária
provocou uma imensa redução da segurança alimentar em todo o Brasil", diz trecho da pesquisa.

Com o agravamento dos efeitos da pandemia, alta inflacionária corroendo o poder de compra das famílias e
os índices de desemprego, provocou uma imensa redução da segurança alimentar. Neste cenário, com o
apoio de amigos e empresas parceiras, foi criada a AFON (Associação Fome Não) para promover a luta
contra a fome através da distribuição de cestas básicas, roupas, sapatos, nas comunidades carentes de
Cuiabá, Várzea Grande e Chapada dos Guimarães.
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Os projetos da AFON são pensados para evitar e/ou minimizar os impactos econômicos e sociais
promovendo ação social e do voluntariado, distribui uma média mensal de 150 (cento e cinquenta) cestas
básicas.

Pelos relevantes trabalhos de voluntariado e causas sociais desenvolvidos pela "Associação Fome Não",
apresentamos a presente moção de aplauso, solicitando apoio dos meus pares para a sua aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Fevereiro de 2022

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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