
Em um mundo doente, envenenado
Num planeta que morre e se consome
A primeira atitude de mudança
É cuidar do alimento que se come
Se eu não sei o que tem no que consumo
Não conheço o produto e o insumo
Me alimento de forma irresponsável
Eu preciso saber e ter certeza
Que o que ponho no prato em minha mesa
Contribui pr’um planeta sustentável

No agir de uma forma construtiva
Pelo bem e a luz na humanidade
É que surge nossa Ação Coletiva
Trabalhando comida de verdade
Aprendendo apesar da pandemia
Com quem planta, cultiva, inova, cria,
Mostra e vende o alimento que pariu
E este encontro se faz em narrativas
Com exemplos de iniciativas
Que hoje levam comida pro Brasil.

Antônio Marinho

Do Norte vêm três exemplos
Que nos ajudam a pensar
O Programa que abastece
O ambiente escolar,
A cozinha extrativista
Com esmero de artista
Temperando novos planos
E ao comércio dando a mão
Escoando a produção
Tem os Paneiros Canbanos

O nosso bravo Nordeste 
Esta luta também toca
Na Feira Agroecológica
Que temos em Itapipoca
Fazendo o óleo de coco
E neste tempo tão louco
A feira on-line criada
Conectou produção
Consumo e população
E a luta segue logada

Do Sudeste dois exemplos
Mostram iniciativa
A implantação do PNAE
 E o Periferia Viva
Um é a mão do Estado
Outro o povo articulado
Duas batalhas homéricas
Pelo abastecimento
E a chegada de alimento
Pra famílias periféricas

O Centro-Oeste é frutífero
No quem tem a ensinar
Xingu com Atix Mulher
E os Guarani Kaiowá,
A Geladeira e a Chapada
Solidárias na parada
Da partilha deste chão
E a solidariedade
Ganhando eco e verdade
Nos passos da Rede Pão

As ações feitas no Sul
Engrossam nossa corrente
Com o grupo Mãos na Terra
E o Cesta Consciente
Um com a Real Ecovida
Certifica quem na lida
Trabalha com a juventude
E o outro leva alimento
Pra quem vive em sofrimento
E espera que Deus ajude

São exemplos desta luta
Ações que nos energizam
Nos contam belas histórias
Porque sonhos concretizam
E assim nosso grito canta
Para defender quem planta
Com sustentabilidade
A humanidade está viva
Querendo a mão construtiva
Como essa iniciativa
Da nossa Ação Coletiva
Com Comida de Verdade!
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