
 Passagens de ano são momentos ricos em celebrações, rituais e gestos simbólicos.  Um 
momento em que a percepção de passagem do tempo parece ser mais perceptível, em que se 
estabelece que algo passou e um novo período está por iniciar. Na celebração do início do ano 
de 2019, na costa da Lagoa dos Patos,  em um cidade no sul do Brasil, Pelotas, Camila Hein e 
Lúcio Canabarro realizaram uma intervenção artística urbana chamada Ceia do Resgate. Uma 
ação estética e política que buscou levantar questões como desperdício de comida, desconexão, 
conhecimento da cidade e a urgência de novos comportamentos. A proposta iniciou na semana 
anterior ao réveillon, entre os dias 25 e 31 de dezembro. Foram coletados  nos containers de 
coleta de lixo orgânico de um bairro de classe média, centro, alimentos em condições de 
consumo. Estas coletas foram realizadas diariamente no fim do dia, a pé. A ideia condutora da 
ação foi resgatar alimentos e com eles preparar a ceia de ano novo. Também se agregou aos 
ingredientes três componentes básicos da dieta brasileira, arroz, feijão e farinha de mandioca,  
comprados com dinheiro da venda de latas de alumínio (4,8Kg)  e garrafas plásticas PET (5,6 
Kg), coletados no lixo da cidade. A escolha destes 3 itens se justifica também por que tanto o 
feijão como a mandioca presentes na mesa dos brasileiros serem em grande parte oriundos de 
agricultura familiar. A compra destes itens foi realizado no CAPA, uma cooperativa que dá supor-
te a pequenos agricultores. A quantidade de comida encontrada nas coletas 
surpreendeu ambos. A grande quantidade de hortaliças (cenoura, pepino, batata, alface), frutas 
(uva, laranja, pêssego, maçã) que poderiam ser consumidas foi significativa, assim como pão e 
farináceos. Seja por falta de conhecimentos básicos de preparo e percepção de quando um 
alimento está realmente estragado, ou seja por puro descaso o descaso é gritante. Para além da 
questão do desperdício de comida, que em si é algo grave,  segundo a ONU cerca de � da 
comida produzida no mundo é desperdiçada, quantidade esta suficiente para erradicar a fome 
na Terra, há também a problemática ambiental. Produzir alimentos é hoje apontado como um 
dos grandes emissores de CO2, um dos principais gases responsaüveis pelas mudanças 
climáticas. Estamos enquanto coletividade a consumir grandes quantidades de recursos nesta 
produção, sejam eles uso de solo, água, petróleo, transporte, etc para descartar isto sem 
pestanejar. O problema se torna ainda mais agudo ao refletir sobre o destino destes containers 
de lixo, um aterro sanitário localizado a mais de 100 km de distância da cidade de Pelotas. 
Diariamente dezenas de caminhões tem de percorrer toda esta distância para que material 
orgânico que poderia ser usado como alimento seja soterrado, se perdendo assim uma quanti-
dade imensa de nutrientes que poderiam servir para alimentação humana e quando não elegível 
ser compostado e voltar a integrar a vida dos solos. Observar esta cadeia  de eventos deste 
ponto de vista é perceber a redundância de nossos desperdícios em uma época histórica que 
devíamos estar a buscar a redução de emissões e recursos.  Como falar seriamente em resgatar 
o clima a apostar em esperanças tecnológicas quando desperdiçamos comida?
 O local escolhido para a janta foi o terraço de um prédio construído em 1979. Uma área 
de uso coletivo em que os moradores utilizam para secar roupas. Provavelmente foi a primeira 
vez que se realizou um jantar naquele espaço. Ressignificar usos do espaço urbano e chamar 
atenção para a extinção de áreas de estar de uso comum nas construções habitacionais
 contemporâneas urbanas definiram a escolha. No calor de dezembro do sul do mundo, sob as 
estrelas, foi possível ouvir as comemorações de ano novo. Sobre a mesa um jantar com 
ingredientes resgatados,  com o desejo genuíno de uma mudança urgente de percepção 
coletiva. 


