
MOBILIZAÇÃO PARA DESAFIAR
A CÚPULA DOS SISTEMAS
ALIMENTARES DA ONU E
RECUPERAR A SOBERANIA
POPULAR SOBRE OS SISTEMAS
ALIMENTARES

CONVOCATÓRIA PARA AÇÃO

25 | 26 | 27 DE JULHO DE 2021 
MOBILIZAÇÕES POPULARES ONLINE E OFFLINE



DOMINGO 
25 DE JULHO

Expor nossa alegria e diversidade
ao mesmo tempo em que

reafirmamos nossa união nesta
luta de resistência e nossas visões
alternativas em uma manifestação

que consiste em mobilizações
virtuais e offline.

TERÇA-FEIRA
27 DE JULHO

Celebrar nossa visão de
reconquista do poder popular

e de transformar o sistema
alimentar industrial.

SEGUNDA-FEIRA 
26 DE JULHO

Organizar diálogos substanciais
sobre algumas das falhas linhas

de ação da cúpula, com destaque
especial para as diferentes áreas
em que a captura corporativa se

materializa.

A Pré-Cúpula dos Sistemas Alimentares da ONU, que será realizada em formato híbrido em
Roma entre 26 e 28 de julho, será decisiva para os encaminhamentos e resultados finais da
Cúpula. Por isso, o grupo de articulação de resposta autônoma dos povos para a Cúpula dos
Sistemas Alimentares da ONU para transformar os sistemas alimentares industriais convida
você a fazer parte de uma colorida mobilização em paralelo à Pré-Cúpula.

ENGAJE-SE NESTA MOBILIZAÇÃO!

NOSSA PROPOSTA
Nós organizamos uma programação de três dias como um evento contra a Pré-Cúpula. De
25 até 27 de julho, nós queremos:

Para a agenda do domingo, 25 de julho, planejamos ter três formatos diferentes: a)
Intervenções políticas ou relatos sobre sua vivência e luta contra captura corporativa e qual
é a sua visão para transformar radicalmente os sistemas alimentares, b) Momentos
conectados de resistência e protesto em diferentes territórios e c) apresentações artísticas
de celebração ou protesto (incluindo música, poemas, danças e outras apresentações). Sua
contribuição deve durar no máximo cinco minutos.
A ideia é que, na medida do possível, essas ações sejam transmitidas ao vivo para que haja
um momento da conexão, mas as ações pré-gravadas também poderão ser transmitidas.

 Se você enviar um vídeo, por favor o faça via
WeTransfer para call4actionFSS@gmail.com e 
 marion.girard.cisneros@csm4cfs.org.
Prazo para envio: Segunda-feira, 19 de julho de 2021
(por favor nos avise se você for enviar após o prazo)
Tamanho máximo: 5 minutos
Qualidade mínima de vídeo: 720P
Orientação: Vídeo na horizontal - Paisagem (16:9)

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS
 
Contato da pessoa
Ao vivo ou gravado?
Formato (intervenção política,
resistência ou performance artística?)
Descrição e participantes
Horário e duração
Local (se aplicável)

ATÉ 25 DE JUNHO DE 2021

SE VOCÊ QUER CONTRIBUIR, POR FAVOR SE REGISTRE SUBMETENDO AS
SEGUINTES INFORMAÇÕES AQUI  HTTPS://CUTT.LY/PEOPLESRALLY

OU ENVIANDO PARA NÓS PELO EMAIL CALL4ACTIONFSS@GMAIL.COM

https://unicode-table.com/es/00A1/
https://cutt.ly/PeoplesRally
https://cutt.ly/PeoplesRally
https://cutt.ly/PeoplesRally

