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Taller Regional Sobre a agenda Normativa
Internacional de Alimentação Infantil e Rotulagem
de Alimentos
Delegação brasileira, composta por Ministério da Saúde, ANVISA,
Organização Pan Americana de Saúde - OPAS e Rede Internacional em
Defesa do Direito de Amamentar – IBFAN, participou do Taller Regional
sobre a Agenda Normativa Internacional de Alimentação Infantil e
Rotulagem de Alimentos. Estiveram presentes, ainda, representantes de
governos da Argentina, México, Equador e Caricon; representantes da
IBFAN do Canadá, México, Costa Rica, Colômbia, República Dominicana,
Peru e Guatemala; e as organizações da sociedade civil El poder do
consumidor - México e Educar consumidores - Colômbia. O Taller teve
como objetivos mobilizar os países para participar do Codex Alimentarius;
induzir/fomentar que o tema da saúde pública seja a bandeira da posição
dos países no Codex Alimentarius e ampliar a participação da sociedade civil
e de todos os setores do governo relacionados na elaboração do mesmo;
O Codex Alimentarius é um programa conjunto da Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e da Organização
Mundial da Saúde (OMS), criado em 1963, com o objetivo de estabelecer
normas internacionais na área de alimentos, incluindo padrões, diretrizes e
guias sobre Boas Práticas e de Avaliação de Segurança e Eficácia. Seus
principais objetivos são proteger a saúde dos consumidores e garantir
práticas leais de comércio entre os países. Atualmente, participam do
Codex 187 países membros e a União Europeia, além de 238 observadores
(57 organizações intergovernamentais, 165 organizações não
governamentais e 16 organizações das Nações Unidas).
O Brasil, por meio da Anvisa, é membro do Codex Alimentarius
desde a década de 70 e é um dos países da América Latina que tem maior
tradição de participação nos trabalhos do programa.
Para entender mais sobre o Codex acesse aqui animação explicativa.
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Realização de reunião no México para fortalecimento da Vigilância Nutricional
Entre os dias 3 e 5 de julho de 2018, a Organização Panamericana de
Saúde/Organização Mundial de Saúde e o Instituto de Saúde Pública do
México realizaram, na Cidade do México, reunião para o fortalecimento da
capacidade nacional de vigilância nutricional. Este evento teve como
objetivo melhorar a qualidade dos sistemas de vigilância nutricional nos
Estados membros da OPAS/OMS, a fim de poder conhecer e relatar o
progresso nacional e regional em relação aos indicadores do Marco Global
de Vigilância em Nutrição.
O evento contou com a participação de técnicas da CoordenaçãoGeral de Alimentação e Nutrição da Secretaria de Atenção à Saúde e da
Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e
Promoção da Saúde da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da
Saúde e do escritório regional da Organização Panamericana de Saúde no
Brasil.
Em 2012, durante a 65ª reunião da Assembleia Mundial da Saúde, os
estados membros pactuaram a implementação do Plano de Aplicação
Integral sobre nutrição materna, do lactente e de crianças pequenas. Este
Plano destaca que o pleno desenvolvimento infantil e posterior manutenção
do estado de saúde dos adultos dependem do aporte essencial de nutrientes
durante as primeiras etapas da vida. Contudo, a alimentação insuficiente, de
baixa qualidade ou quantidade, em que haja escassa disponibilidade
nutrientes na dieta infantil, tem levado diversas populações de vários países
à desnutrição, déficit de vitaminas e minerais, ou mesmo ao sobrepeso e
obesidade, condições nutricionais interconectadas que podem coexistir em
uma mesma família, comunidade ou população. Nesse contexto, os países
membros pactuaram seis metas globais que serão avaliadas (prazo final) em
2025:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reduzir em 40% o atraso no crescimento (baixa estatura) em crianças menores de 5 anos
Reduzir em 50% a anemia em mulheres em idade reprodutiva
Reduzir em 30% o baixo peso ao nascer
Deter o sobrepeso e obesidade em crianças
Aumentar o aleitamento materno exclusivo até os seis meses em, pelo menos, 50%
Reduzir e manter abaixo de 5% o baixo peso

A programação contou com apresentações e debates sobre i) Marco Global de Vigilância em Nutrição; ii)
ferramenta de monitoramento das metas; iii) fontes de informação chave disponíveis para coleta de dados em
nutrição; iv) desafios na implementação de pesquisas; e v) lacunas e oportunidades para melhorar a qualidade dos
dados nutricionais. O Ministério da Saúde tem empenhado esforços para garantir que, no âmbito do SUS, haja um
sistema de vigilância alimentar e nutricional que responda às demandas por dados e evidências robustas com vistas a
subsidiar o planejamento e aprimoramento de programas e ações relacionados à PNAN. Podem-se citar, como
exemplo desses esforços, a discussão para a inclusão de indicadores na Pesquisa Nacional de Saúde, Pesquisa
Nacional de Saúde do Escolar, Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde, VIGITEL, bem como o investimento de
recursos para realização de pesquisas como a Pesquisa de Orçamentos Familiares (módulo de consumo alimentar) e
o edital de pesquisas via Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq). Assim, a participação do Ministério da Saúde foi
importante para partilhar os investimentos e avanços do Brasil nessa temática e para contribuir na melhoria da
qualidade dos sistemas de vigilância alimentar e nutricional do país com vistas a sua convergência aos indicadores do
Marco Global de Vigilância em Nutrição e ao Plano de Aplicação Integral sobre nutrição materna, do lactente e de
crianças pequenas da Assembleia Mundial da Saúde.
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INCA lança aplicativo Armazém da Saúde
Com o objetivo de promover alimentação e hábitos saudáveis com foco na prevenção de câncer, o aplicativo
funciona como um armazém virtual no qual o usuário pode simular suas compras habituais de alimentos e ao final
das compras, recebe informações sobre suas escolhas alimentares, além de sugestões para ter uma alimentação
mais saudável. A versão para Android já está disponível para download e em breve as versões para sistema Windows
e IOS estarão disponíveis.
"O app Armazém da Saúde é uma atividade inovadora de educação alimentar do Instituto que pretende
aumentar o reconhecimento da população de que o câncer é passível de prevenção por meio de uma alimentação
saudável, prática de atividade física e manutenção do peso adequado. Além disso, o app é útil no nosso dia a dia,
pois podemos checar se as nossas compras reais favorecem ou não uma alimentação saudável e ter informações de
como podemos melhorá-las", explica Maria Eduarda Melo, responsável pela Área Técnica de Alimentação, Nutrição,
Atividade Física e Câncer do INCA. "É uma atividade lúdica que trará inúmeras outras funcionalidades, como acesso a
receitas, sugestões de missões e alguns desafios".
Baseado nas recomendações do INCA, o app estimula que o usuário aumente o consumo de alimentos in
natura ou minimamente processados e evite o consumo de ultraprocessados, carnes processadas e bebidas
alcoólicas. Essas informações, de acordo com o grau de processamento definido no Guia Alimentar para a População
Brasileira, publicação do Ministério da Saúde em parceria com a USP e a OPAS, ficam disponíveis quando o usuário
clica no alimento.
As compras ficam armazenadas em uma despensa virtual e ao consumir um alimento, o usuário pode perder
ou ganhar força no jogo. Se o alimento consumido for saudável e deve fazer parte da alimentação para a prevenção
do câncer, ele ganhará força. Caso contrário, o usuário perderá força no jogo. O usuário pode compartilhar o
feedback das suas compras nas mídias sociais.
A partir do fim do mês, o app terá outras interfaces de jogo, com incentivo a práticas saudáveis: o usuário
será convidado a listar suas práticas referentes à alimentação, atividade física, entre outras. Se o usuário relatar o
consumo de alimentos não saudáveis, por exemplo, o app pode recomendar alguma missão, como diminuir o
consumo de alimentos ultraprocessados ou aumentar o consumo de alimentos mais saudáveis. Ao completar a
missão, o usuário se torna mais forte no jogo.

Oficina sobre redução do teor de açúcar em produtos lácteos
Foi realizada, no dia 06 de julho, em Brasília, reunião com representantes de associações do setor produtivo
e empresas associadas com o objetivo de discutir as alternativas e desafios tecnológicos para a redução do açúcar e
as metodologias de análises laboratoriais, com vistas a definir e pactuar metas de redução de açúcar em produtos
lácteos.
A atividade está prevista no âmbito do Plano de Redução de Açúcar em Alimentos Industrializados e visa
orientar a elaboração e monitoramento dos acordos voluntários a serem assinados entre o setor produtivo e o
Ministério da Saúde. Participaram da Oficina, representando o setor produtivo as empresas associadas à Associação
Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia) e Associação Brasileira de Laticínios (Viva Lácteos). A Oficina também
contou com a presença da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Agricultura e do
Ministério do Desenvolvimento Social. O setor produtivo apresentou propostas de metas de redução de açúcar para
as seguintes subcategorias de produtos lácteos:
i. Bebida láctea fermentada;
ii. Bebida láctea não fermentada pronta
consumo;
iii. Iogurte e outros leites fermentados;
iv. Iogurte grego;
v. Iogurte grego com calda;
vi. Leite fermentado tipo Yakult; e
vii. Petit suisse.

para

As metas propostas serão avaliadas pelo Ministério da Saúde para dar seguimento à negociação com o setor
produtivo culminando na elaboração dos termos de compromisso que irão apresentar as metas pactuadas.
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A cultura do excesso tem trazido muitos problemas, inclusive de saúde
pública
Corina Hawkes é uma autoridade mundial no que diz respeito aos impactos do
marketing na mudança de hábitos alimentares. Foi consultora da Organização Mundial
da Saúde (OMS) na elaboração de uma série de resoluções para que as nações
regulamentem a comunicação mercadológica de alimentos com alto teor de sal, açúcar
e gordura, e de bebidas com baixo teor nutricional.
Para ela, as políticas públicas são essenciais na prevenção e no combate a
problemas de saúde decorrentes do consumo excessivo de determinados produtos.
Com relação ao estresse causado pelo marketing de alimentos dirigido a crianças,
Corinna reafirma dois dados de pesquisa do Alana realizada pelo Datafolha: primeiro,
uma das principais preocupações dos pais em relação aos filhos é a alimentação
saudável; segundo, os pedidos mais frequentes das crianças são as guloseimas.
Em entrevista ao Criança e Consumo, declarou que “todos os pais, engajados ou não nessa questão, querem
que os filhos se alimentem. Com isso, cria-se uma vulnerabilidade com relação à alimentação. Quando uma criança
chora e grita porque quer uma comida qualquer, muitos pais pensam: “Pelo menos ela vai comer alguma coisa”.
Criança e Consumo – O que aconteceu com a indústria de alimentos nos últimos 30 anos que fez o investimento
em marketing crescer tanto e se tornar tão agressivo?
Corinna Hawkes – Acho que, hoje, a indústria de alimentos investe mais dinheiro em criar valor para o produto do
que no produto em si. Antes da década de 80, as empresas produziam uma variedade menor de produtos. Elas
tinham uma ou duas marcas muito populares e faziam muito dinheiro com essas marcas. Depois dos anos 80, o
imperativo para ganhar dinheiro tornou-se maior. As empresas se consolidaram e tornaram-se mais poderosas. Essa
consolidação, aliada ao baixo custo dos ingredientes, possibilitou que a indústria agregasse valor aos produtos. Em
outras palavras, as pessoas gastam mais dinheiro em um produto porque ele foi anunciado e se tornou mais valioso
para o consumidor. Não é apenas beber uma bebida. É beber um estilo de vida. Vi, recentemente, uma entrevista do
gerente da Gucci em que ele dizia: “Nós não vendemos bolsas e sapatos. Nós vendemos uma ideia”. As grandes
empresas mudaram, transformaram a competitividade de mercado. Isso significa que as pequenas empresas
precisam responder e fazer marketing de seus produtos.
CeC – Muitas das empresas menores não têm recursos para investir em publicidade. É por isso que elas investem
em outras coisas, como na embalagem?
CH – Sim, exatamente. Elas tentam outras estratégias para agregar valor aos seus produtos. Nesse sentido, os preços
estampados nas embalagens são muito importantes. E, muitas vezes, o produto é mais barato porque a empresa não
investiu em publicidade. As empresas menores também copiam as grandes marcas – são as chamadas B Brands.
CeC – Com relação à disposição dos produtos nas prateleiras de supermercado, isso de fato influencia a escolha do
consumidor?
CH – Se você pesquisar na literatura de mercado ou de negócios, fica claro que o design de uma loja é um ponto
relevante para convencer o consumidor a comprar mais. Existe uma estatística americana que diz que 70% das
escolhas de compra são feitas pelo consumidor dentro da loja. Então, isso significa que, mesmo que ele tenha visto
anteriormente as publicidades, a decisão final é feita na própria loja. Assim, o potencial de influência da disposição
dos produtos dentro dos supermercados é muito alto – e os donos das grandes redes e dos pequenos mercados
sabem disso. Eles colocam os produtos em diferentes alturas, em diferentes seções da loja e assim por diante. E isso
não é feito de forma impositiva; as redes procuram entender os anseios de seus consumidores e traçam estratégias
para atender a esses anseios. O consumidor não é tolo, por isso, a estratégia dos mercados é moldar o espaço de
acordo com determinados perfis.
Isso é muito evidente na época da Páscoa, quando os ovos de chocolate são colocados também, estrategicamente,
nas prateleiras mais baixas para atrair a atenção das crianças. Eu tenho uma filha de 2 anos, e é impossível negar o
apelo das embalagens. Muitas vezes, ela nem gosta do produto, mas pega-o por conta da embalagem, que vem com
desenhos, é colorida… Isso não se restringe apenas aos alimentos processados, mas engloba também frutas e outros
produtos. Então, além de todas as pesquisas acadêmicas e de toda a literatura em torno dessa questão, ainda é
preciso considerar a experiência de cada mãe, que passa por isso todos os dias.
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CeC – A questão da alimentação dos filhos é de extrema importância para os pais, até por ser uma necessidade
básica, certo?
CH – Sim, o alimento é, de fato, uma necessidade. Brinquedos são importantes, mas eles podem ser feitos de um
pedaço de galho, de uma folha caída no chão… Com alimento, não é assim. E todos os pais, engajados ou não nessa
questão, querem que os filhos se alimentem. Com isso, cria-se uma vulnerabilidade com relação à alimentação.
Quando uma criança chora e grita porque quer uma comida qualquer, muitos pais pensam: “Pelo menos ela vai
comer alguma coisa”. Muitas crianças comem muito bem e de tudo, mas outras não. Muitas têm acesso a alimentos
frescos e refeições feitas na hora, mas outras não. A maioria da população não tem ajuda em casa, os pais
trabalham, o tempo é escasso. Nesse cenário, se a criança comer, qualquer que seja a comida, os pais já se sentem
aliviados.
CeC – Você acha que as empresas alimentícias estão mudando e tentando entender o impacto desses apelos na
sociedade?
CH – Acho que as empresas já sabem que os pais estão cada vez mais preocupados com essa questão, pelo menos na
Europa, na América do Norte e na Austrália. Nesses lugares, pessoas de influência que também são pais têm escrito
cartas para a imprensa, colocando essa discussão na pauta do governo. Dessa forma, a indústria é obrigada a mudar
sua postura. As empresas já perceberam ao menos duas coisas. A primeira é que, em breve, direcionar publicidade
para crianças pequenas não será mais possível. Não haverá mais espaço para isso na sociedade moderna, pois é uma
estratégia muito agressiva. Por isso mesmo, a indústria tenta se antecipar com acordos de autorregulamentação. Em
segundo lugar, uma importante mudança (talvez mais importante do que a primeira) é que as empresas passaram a
vender seus produtos para os pais com a ideia de que são alimentos saudáveis para seus filhos.
CeC – Mas essa é uma boa mudança ou não?
CH – Para mim, essa é uma das questões mais importantes para a elaboração de regras e resoluções. Uma
embalagem de biscoitos que vem com informações de que o produto contém alto teor calórico, grande quantidade
de gordura e é enriquecido com cálcio deixa uma dúvida na cabeça do consumidor: o cálcio é um nutriente
necessário ao desenvolvimento infantil? Soa como algo positivo. Mas e todo o resto? O consumidor assume que ele
pode confiar naquela informação, e a indústria se aproveita disso. Isso é problemático porque dá muito poder à
indústria de alimentos. Então, quando uma criança começa a pedir determinado alimento, a tendência é que os pais
digam: “Nessa marca eu posso confiar”. Portanto, sim, a indústria tem se transformado profundamente. Agora, será
que é uma mudança positiva? Não tenho tanta certeza.
* Confira a íntegra deste texto, que integra o Criança e Consumo Entrevistas, volume sete, publicado em 2010. Confira a íntegra.
http://criancaeconsumo.org.br/noticias/obesidade-infantil-entrevistas/
Fonte: http://www.actbr.org.br/post/a-cultura-do-excesso-tem-trazido-muitos-problemas-inclusive-de-saude-publica/17430/

Cresce o número de homens com diabetes

Pesquisa do Ministério da Saúde
mostra que diabetes cresce entre
os homens. Aprenda nesta
reportagem alguns hábitos
saudáveis para se prevenir.
Confira agora neste link!
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Órgãos de controle da publicidade infantil não dão conta do recado
Apesar de o Brasil já ter previsto em diversas leis – no Código de Defesa do Consumidor, na resolução do
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e no Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) – a identificação e punição de publicidade infantil, o maior volume de mídias disponíveis dificulta a aplicação
de penas às empresas que desobedecem às regras. Talvez por isso, tramitam no Congresso pelo menos 11 projetos
sobre propaganda direcionada à criança.
Recentemente, o Committee on Advertising Practice, órgão que regula a publicidade na Inglaterra, anunciou
a proibição de propagandas de junk food em cinemas, internet e revistas para menores de 16 anos, incluindo games
e redes sociais. As regras são uma tentativa de ajudar a combater a obesidade num contexto em que as crianças
ficam online por longos períodos. No mesmo relatório em que a OMS advertiu que os pais muitas vezes não estão
cientes do grande volume de tais anúncios, o órgão também criticou os governos por não conseguirem acompanhar
a revolução na maneira como as pessoas consomem mídia.
Advogada do programa Criança e Consumo, do Instituto Alana, Livia Cattaruzzi entende que a publicidade
direcionada já é proibida pela legislação existente no Brasil, mas não descarta um reforço. “As leis hoje são
suficientes, mas não prejudicaria ter outras que complementassem”, reconhece. O coordenador de projetos e
pesquisas do Cetic.br, Fabio Senne, pontua alguns desafios a partir do cenário de que a maioria das crianças está
consumindo internet a partir de telefone celular. “Enquanto a TV era uma mídia mais compartilhada pela família e
mediada pelos pais, o uso de smartphone é individual e dificulta o acompanhamento dos pais”, diz.
Do ponto de vista dos órgãos de controle, Senne afirma que, ao contrário da radiodifusão, em que empresas
nacionais predominam, no caso das plataformas de vídeo, muitas delas são sediadas em outros países. “O desafio é
fazer uma regulação específica sobre esse tipo de conteúdo”, afirma. Pesquisa elaborada pela The Economist
Intelligence Unit (EIU), com o apoio do Instituto Alana, em 2017, estimou que a proibição da publicidade infantil
traria benefícios, como uma população mais saudável, física e psicologicamente, com resultados econômicos
positivos, que variam entre R$ 61 bilhões e R$ 76 bilhões, logo nos primeiros 15 anos da proibição.
Projetos de lei:
 PL 493/13: proíbe a publicidade direcionada a crianças no horário diurno.
 PL 2781/15: estabelece pena de detenção de seis meses a dois anos e multa para patrocínio de publicidade
enganosa ou abusiva dirigida a criança.
 PL 4815/09: proíbe a venda conjunta de lanches ou refeições e brinquedos ou brindes.
Jogos gratuitos escondem várias armadilhas para compras, alerta Safernet
O psicólogo e diretor de educação da Safernet Brasil, Rodrigo Nejm, revelou, sem citar números, que tem
recebido mais demandas relacionadas a problemas de dados pessoais e fraudes com crianças e adolescentes que se
envolvem em determinados comportamentos na rede. “Um jogo gratuito baixado no celular pode conter várias
opções de compra. Esta é uma questão complicada: da publicidade disfarçada de jogo, que traz preocupações em
relação à capacidade crítica da criança, que não tem como discernir o que é jogo, brinquedo do que é publicidade”,
diz.
Nejm enfatiza que a primeira medida é que os pais tenham conhecimento dessas situações e conversem com os
filhos. “Muitos se surpreendem com mais de R$ 1.000 em compras que o filho fez, dentro de um jogo, sem nem
saber”, afirma.
Além disso, o psicólogo ressalta que a primeira triagem para escolha dos aplicativos e plataformas deve ser feita
pelos pais ou responsáveis pela criança. “É sempre bom os pais fazerem essa avaliação rápida. Na hora de baixar, que
ele mesmo jogue uma partida, assista ao vídeo, conheça o estilo do vídeo ou do jogo que os filhos estão querendo
usar para ter crivo”, explica.
Segundo Nejm, muitas famílias acabam aceitando o fato de o filho saber mexer em determinada tecnologia, mas
não reconhecem que as crianças não têm discernimento crítico sobre o efeito danoso que ela pode provocar. “Os
pais não podem achar que essa capacidade crítica vem junto só porque a criança sabe apertar alguns botões do
tablet. Existe um grau de complexidade e sutileza nesse tipo de publicidade. A escola também não pode se privar
desse debate do uso crítico das redes”, diz.
Fonte: https://www.otempo.com.br/interessa/órgãos-de-controle-da-publicidade-infantil-não-dão-conta-do-recado-1.1997650
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CONSEA SP promove premiação
Serão selecionados a melhor pesquisa científica e
melhor programa ou projeto de política pública. As
inscrições estarão abertas a partir do dia 17 de julho.

Espaço dos estados e municípios

Aluno de Joinville cria jogo infantil para prevenir obesidade
Um jogo desenvolvido por aluno de mestrado da Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina), em
Joinville, deve ajudar professores a ensinar hábitos saudáveis, que combatam a obesidade, à crianças e adolescentes.
Quem assina o game é Salvador Sergi Agati, 62 anos, agora mestre em computação aplicada pela
Universidade. O jogo fez parte da dissertação de mestrado, defendida por Agati e aprovada pela banca na semana
passada. O projeto de pesquisa foi orientado pelo doutor Marcelo da Silva Hounsell, do Programa de Pós-Graduação
em Computação Aplicada da Udesc e contou com a ajuda dos alunos Leonardo Valério e Caio Kulicheski. Eles
utilizaram o enredo do conto infantil “João e Maria” para dar vida ao
jogo.
João e Maria contra a Bruxa Guloseima
O game recebeu o nome de João e Maria contra a Bruxa
Guloseima. “Nossa ideia foi trabalhar de forma lúdica a educação
alimentar. Desenvolvemos o game para que professores das disciplinas
de ciências e biologia consigam utilizá-lo como ferramenta didática em
sala de aula e ajudar seus alunos a conhecerem hábitos e alimentos
saudáveis”, comenta Agati. Na fábula João e Maria, as crianças são
capturadas por uma bruxa. Os pequenos são colocados em uma gaiola e
a vilã dá alimentos com o intuito de engordá-los, deixando-os mais
suculentos para o abate. O Game já esta disponível para download
“No jogo, a bruxa oferece alimentos saudáveis, mas também processados e ultra processados às crianças. Elas
escolhem quais alimentos ingerirem", comenta o desenvolvedor do game.
Para isso, os participantes precisam conhecer o nível de processamento dos alimentos e seus grupos
alimentares por meio dos minigames e nas plataformas e decidir, dos alimentos que caem enquanto ele caminha,
quais deles ele pode ou não coletar de modo a abrir o portal e passar de nível. "Durante esse processo, ele precisa
ficar atento aos seus níveis de energia (kcal), hidratação (Hidra), pressão arterial (PA) e açúcar no sangue (Glic), que
variam em função dos alimentos que ele coleta. Às vezes, o personagem precisará fazer exercícios para equilibrar
seus medidores", completa Salvador Sergi Agati. Para desenvolver o conteúdo do jogo, a equipe teve auxilio de
nutricionistas e educadores físicos. Tudo também atende às diretrizes do Ministério da Saúde e da Organização
Mundial de Saúde. O jogo é gratuito e está disponível para computadores com Windows. Para baixá-lo, clique aqui.
Você também pode conferir as duas primeiras fases do jogo assistindo ao vídeo abaixo.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=g0lb7P28arQ
Disponível em: https://ocp.news/geral/aluno-de-joinville-cria-jogo-infantil-para-prevenir-obesidade
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RECEITAS PARA APRENDER A USAR ESPECIARIAS
[...] Você sabe a diferença entre tempero, erva e especiaria? É por aí que a gente começa!
Especiarias são sementes, cascas, raízes e frutos de plantas secas e, muitas vezes, moídas.
Exemplos: semente de coentro, canela (é a casca da árvore), gengibre em pó (é a raiz), páprica (pimentão
seco e moído). Ervas são as folhas, que podem ser frescas ou secas. Como orégano, manjericão, alecrim,
sálvia e tomilho. Aí tem os legumes aromáticos: cebola, alho, salsão, alho-poró e cenoura. Não é à toa que
estejam presentes em tantos refogados. Eles criam a base de sabor dos preparos.
Tempero são combinações de especiarias e ervas. Podem ser clássicos, como curry indiano, o ras el
hanout marroquino ou a pimenta síria. Esses três são combinações de especiarias. Podem ser misturas de
especiarias com ervas, como o nosso tempero para porco (que leva sal, açúcar, semente de coentro e
folha de louro).
O QUE NÃO VALE É USAR TEMPERO PRONTO COM ADITIVOS QUÍMICOS, COMO CALDO
INSUSTRIALIZADO. COMO SABER? LEIA A LISTA DE INGREDIENTES. SE TODOS OS ITENS FOREM
ESPECIARIAS OU ERVAS, TUDO CERTO.
CANELA
A canela não dissolve bem, por isso se você for usar em um
preparo caldoso, como um ensopado, sopa ou caldo, prefira em
rama. Assim não fica aquela textura arenosa. Ela faz toda
diferença no preparo de carnes. Use no bife rolê.
CRAVO
Um cravo no caldo e tudo fica mais perfumado. Ele está em
muitos risotos, por exemplo. Experimente na sopa de abóbora. O
cravo em pó é perigoso: é fácil de errar a mão. Ele é muito
intenso.
NOZ-MOSCADA
Quem gosta de bechamel sabe bem que a noz-moscada faz toda
a diferença. Elas, aliás, vai bem com preparos a base de leite.
Tudo que é cremoso combina com essa especiaria. Outro
exemplo? Purê de batata. Faz toda diferença no creme de
espinafre. E no nhoque de batata com cebolas caramelizadas.
PÁPRICA
Quando encontrar no Panelinha receitas que digam apenas
páprica, saiba que estamos falando da doce (que é pimentão
seco e moído). Se antes o pimentão passar por defumação, vira
páprica defumada. A páprica picante leva pimenta-do-reino. Use
na batata-doce assada com alho. E na couve-flor assada.
COMINHO
A receita de chuchu assado com cominho já virou clássico por
aqui. Ela é a prova de que chuchu não tem nada de sem graça.
Mas verdade seja dita, quem sola nessa dupla é a especiaria de
sabor potente. Polvilhe no feijão. E na lentilha. Aliás, sério:
experimente essa salada de lentilha.
CÚRCUMA
Falou em cúrcuma todo mundo pensa na galinhada. Essa
especiaria tem sabor intenso e tinge tudo de amarelo.
Experimente no grão-de-bico. E no arroz integral.
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SEMENTE DE COENTRO
Cítrica, refrescante, misteriosa: essa semente é um arraso. O
pé de moleque é uma receita infalível para impressionar
(experimente servir bem quebradinho, com sorvete, de
sobremesa). Prepare o picles de chuchu.
CARDAMOMO
Todo mundo já sabe do truque de colocar semente de
cardamomo no café, né? Fica maravilhoso. É só amassar de
leve 4 bagas de cardamomo e colocar no coador junto do café.
Aliás, compre sempre as bagas (e não o pó). Combina com
arroz, tanto salgado quanto doce. E já experimentou nosso
picolé de cenoura?
SEMENTE DE ERVA DOCE
No bolo de fubá você já coloca. No chá também. Mas ela vai
além: faz dupla perfeita com carne de porco. Experimente no
molho de tomate com carne de porco.
ESPECIARIAS COMBINADAS
Agora, não é porque colocou uma especiaria que não pode
colocar outra. Depois de conhecer cada uma delas, é chegada
a hora de começar a misturar. Separei três receitas para você
entender um pouco as combinações.
Tagine de peixe - um ensopado de cação com canela,
cúrcuma, cominho e pimenta-de-caiena.
Bolo de cenoura com especiarias - uma receita com jeitão bem
americano, que leva cravo, canela, gengibre e noz-moscada.
Ensopado vegetariano - inspirado no curry indiano, leva
semente de coentro, semente de cominho, pimenta-de-caiena
e cúrcuma.
Confira o vídeo “Rita, Help!' sobre como usar especiarias.

Conteúdo e Fotos: Blog da Rita - Panelinha
Disponível em: https://www.panelinha.com.br/blog/ritalobo/receitas-para-aprender-a-usar-especiarias
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De OLHO na EVIDÊNCIA

Como o Chile reduziu em 22% a ingestão de bebidas açucaradas em quatro anos
Aprovação de lei que criou impostos especiais foi essencial para diminuir o consumo
Bebidas açucaradas são um problema de saúde pública. Os chilenos diminuíram em 21,6% o consumo de
bebidas açucaradas desde 2014, segundo um recente estudo publicado pela Universidade do Chile. Um fator-chave
foi a implementação de uma lei que criou impostos especiais para esse tipo de produto.
Segundo o professor Cristóbal Cuadrado — líder da pesquisa, realizada em 2.900 domicílios —, um terço dos
açúcares livres que os chilenos consomem vem de bebidas gaseificadas, sucos e águas saborizadas, o que faz do país
sul-americano um dos maiores consumidores de calorias provenientes desses produtos. Cifras oficiais apontam que
31,2% da população tem obesidade e que 470.000 pessoas (3,2% do total) têm obesidade mórbida.
As estimativas do grupo de especialistas liderados por Cuadrado indicam que, desde 2014, cada chileno reduziu em
700 mililitros o seu consumo mensal de bebidas açucaradas. Ou seja: cada pessoa ingere 3,5 litros desses líquidos por
mês atualmente. O estudo não registrou variações significativas em relação às bebidas com baixo teor de açúcar.
A história do aumento de impostos remonta a 2014, quando a então presidenta Michelle Bachelet incluiu a
modificação na reforma tributária que realizou para financiar o programa de ensino universitário gratuito. Na época,
ficou determinado que todas as bebidas não alcoólicas contendo colorantes, aromatizantes ou edulcorantes seriam
taxadas com o chamado Imposto Adicional às Bebidas Açucaradas (IABA). Com sua aprovação, criaram-se duas
categorias: a das bebidas com adição de 6,25 gramas ou mais de açúcar para cada 100 ml, que devem pagar 18% de
imposto; e a das que têm menos concentração de açúcar, que pagam 10%. Antes da lei, todas as bebidas pagavam
13%. Cuadrado diz que “embora tenha sido de pequena magnitude, o imposto conseguiu gerar uma modificação no
consumo das famílias, o que mostra o potencial positivo desse tipo de medida”. Tal como ocorreu no Chile, impactos
positivos de leis similares têm sido vistos no México e na Califórnia (EUA).
Além do hábito dos consumidores, o imposto teve um efeito na indústria. Em setembro de 2017, a filial local
da Coca-Cola anunciou uma redução no teor de açúcar de dois de seus principais produtos: Sprite e Fanta, que
ficaram com 4,9 gramas para cada 100 ml, ou seja, debaixo do limite imposto pela lei.
O país onde não existe Kinder Ovo
Há vários anos, o Chile trava uma batalha contra os alimentos considerados poucos saudáveis. Um projeto
iniciado no primeiro mandato de Sebastián Piñera(2010-2014) levou a uma lei rigorosa sobre a publicidade de
alimentos e cuja implementação teve início no último Governo de Bachelet. A norma introduziu medidas como o uso
de carimbos de advertência para os alimentos com alto teor de nutrientes críticos, incluindo calorias, sódio, gorduras
saturadas e açúcar. Desde 2016, os alimentos com esse carimbo não podem fazer propaganda para menores de 14
anos. Tampouco é permitido fazer promoções para essa faixa etária com a
utilização de brindes e concursos. A lei determinou o desaparecimento de
mascotes como o Tigre Tony, exibido nos pacotes dos Sucrilhos, da Kellogg’s.
Também tirou do mercado o ovo de chocolate Kinder Surpresa, que no mundo
todo vem com um brinquedo em seu interior.
Enquanto as medidas continuam sendo avaliadas, a chamada lei do
rótulo de alimentos entrou em junho numa nova etapa. Desde então, os
parâmetros para que um produto seja obrigado a exibir o carimbo foram
endurecidos. A previsão é que, nos próximos meses, sejam cada vez mais os
produtos que estampem na embalagem um octógono preto (similar ao da placa
de “Pare”) com os dizeres: “Alto teor de”.
Confira o artigo científico na íntegra aqui.
Reportagem: JAVIER SÁEZ LEAL; Santiago do Chile 8 JUL 2018 - 09:55 BRT
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Monitoramento dos Programas
Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (Resultado Parcial 1ª vig/2018 –
09/07/2018)
- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.079.079
- 65,80% de famílias acompanhadas:
 7.290.045 famílias acompanhadas;
 Em relação à 2ª vigência/2017, estamos com menos 11,67 pontos percentuais (p.p.);
 Em relação à 1ª vigência/2017, estamos com menos 6,14 pontos percentuais (p.p.);
- 331.025 gestantes localizadas:
 Em relação à estimativa (360.854), estamos com 91,73% de gestantes localizadas;
- Descumprimento na atual vigência:
 54.339 crianças sem vacina em dia
 1.367 gestantes sem acesso ao pré-natal
- Municípios:
 04 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
 5.510 municípios estão com 30% ou mais de famílias acompanhadas;
 114 municípios sem nenhuma gestante identificada

Abaixo a tabela com o desempenho do acompanhamento parcial na 1ª vigência de 2018, por Unidade Federativa.
2ª vigência 2017 (parcial 15/01/18)
UF

AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
BRASIL

1ª vigência 2018 (parcial 09/07/18)

Nº famílias perfil saúde

Nº famílias
perfil saúde
acomp.

Cobertura
(%)

Nº famílias perfil saúde

Nº famílias perfil
saúde acomp.

Cobertura
(%)

70.882
304.439
314.485
55.869
1.309.844
785.149
62.718
128.851
245.958
755.465
804.681
99.705
127.432
726.104
379.144
829.438
326.621
276.932
584.067
259.382
70.717
36.302
274.041
90.984
204.282
1.076.669
98.726
10.298.887

45.732
232.962
268.738
31.218
1.004.473
664.040
19.323
80.603
163.328
574.779
639.606
57.976
83.076
522.981
298.326
619.866
258.023
205.740
338.677
181.125
38.778
20.316
166.769
63.804
159.900
590.856
78.052
7.409.067

64,52
76,52
85,45
55,88
76,69
84,58
30,81
62,56
66,40
76,08
79,49
58,15
65,19
72,03
78,68
74,73
79,00
74,29
57,99
69,83
54,84
55,96
60,86
70,13
78,27
54,88
79,06
71,94

76.497
323.215
340.332
62.832
1.400.059
840.616
65.181
137.469
259.603
802.991
861.796
105.778
137.485
774.742
398.540
884.172
343.264
302.640
638.497
273.926
72.766
37.459
294.030
99.598
218.197
1.222.523
104.871
11.079.079

49.883
227.053
281.404
33.686
989.726
654.294
29.445
80.912
165.592
586.138
652.965
46.539
86.296
542.407
302.936
660.093
261.738
200.265
218.629
188.166
36.038
20.365
169.634
65.575
165.542
497.551
77.173
7.290.045

65,21
70,25
82,69
53,61
70,69
77,84
45,17
58,86
63,79
72,99
75,77
44,00
62,77
70,01
76,01
74,66
76,25
66,17
34,24
68,69
49,53
54,37
57,69
65,84
75,87
40,70
73,59
65,80

Diferença
percentual 2ª
vigência
2017/1ª
vigência 2018
0,69
-6,27
-2,77
-2,26
-5,99
-6,74
14,36
-3,70
-2,62
-3,09
-3,72
-14,15
-2,42
-2,01
-2,67
-0,08
-2,75
-8,12
-23,74
-1,14
-5,31
-1,60
-3,16
-4,29
-2,41
-14,18
-5,47
-6,14
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Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A – parcial de 09/07/2018:




956.156 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas com vitamina A, o que representa 16,3 % da meta
de crianças de 6 a 59 meses.
Em comparação com julho de 2017, estamos com menos 1.133.554 crianças suplementadas e menos 16,8
pontos percentuais.
Estados que estão abaixo da cobertura média nacional (16,3%): DF, RJ, CE, SP, MT, PA, RS, AC, RN, ES, AL e
PR.
Abaixo, a tabela com o monitoramento parcial referente ao dia 09/07/2018 por Unidade Federativa.
UF

Meta
Crianças 6 - 59 meses

AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
BRASIL

60.907
209.910
291.048
55.682
813.880
501.780
101.332
57.925
223.404
493.617
193.885
74.890
117.020
580.482
223.325
522.713
190.877
56.640
153.413
183.396
99.072
37.739
45.844
21.848
131.685
319.468
95.731
5.857.513

Crianças
6 - 59 meses
suplementadas
7.331
33.115
47.970
9.176
149.142
35.633
0
8.311
58.191
85.825
53.738
17.031
10.879
59.005
61.476
122.260
32.623
8.963
3.593
25.025
17.049
11.790
4.925
5.598
26.250
29.003
32.254
956.156

Cobertura
12,0%
15,8%
16,5%
16,5%
18,3%
7,1%
0,0%
14,3%
26,0%
17,4%
27,7%
22,7%
9,3%
10,2%
27,5%
23,4%
17,1%
15,8%
2,3%
13,6%
17,2%
31,2%
10,7%
25,6%
19,9%
9,1%
33,7%
16,3%

Observação: Atualmente, estamos ainda iniciando o processo de regularização do abastecimento das cápsulas de
vitamina A, o que tem influenciado as coberturas mais baixas do que o esperado.
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Saiu na Mídia

Atenção à saúde: compromisso de todos
Rio - O Brasil é referência mundial por ter reduzido, de forma expressiva, a fome e a desnutrição nos últimos
anos. Contudo, a má nutrição ainda é realidade no nosso país, agora, pelo extremo oposto: sobrepeso e obesidade.
Cinco a cada dez brasileiros estão com excesso de peso (54%) e praticamente duas a cada dez pessoas já atingiram a
obesidade (19%) nas capitais do país. Resultado, em boa parte, de maus hábitos alimentares.
Manter uma alimentação saudável, acompanhada da prática regular de atividades físicas, é uma tarefa
desafiadora, que depende do compromisso de cada cidadão para garantir o próprio bem-estar, evitando doenças
que muitas vezes podem até levar ao óbito. O consumo excessivo de sal, por exemplo, pode provocar hipertensão
arterial que, por sua vez, contribui como fator de risco para mais de 40% das doenças cardíacas e acidentes
vasculares cerebrais. Também está associado ao câncer gástrico, pedras nos rins e osteoporose. O consumo
exagerado de açúcar também apresenta malefícios, como o risco aumentado para o desenvolvimento de doenças
como o diabetes.
Os gestores do SUS têm feito a sua parte para garantir a melhoria da qualidade da atenção à saúde, com
incentivo à alimentação saudável e à prática de atividades físicas. Tem havido engajamento na construção de uma
proposta de rotulagem de alimentos, conduzida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com a
participação de universidades e o conjunto da sociedade civil por meio de consulta pública.
A proposta é que o rótulo fique na parte frontal dos produtos e apresente advertências em relação ao
excesso de substâncias que podem trazer malefícios a saúde, como sódio, gordura e açúcares. A partir de
orientações claras, o consumidor poderá fazer escolhas mais saudáveis.
Também está sendo elaborado acordo com a indústria para redução do teor de açúcar em alimentos
industrializados, como bebidas adoçadas, bolos e biscoitos. O modelo é similar ao adotado com o setor para redução
de sódio e que permitiu que fossem retiradas 17 mil toneladas dos alimentos processados, entre 2008 e 2016.
Essas duas propostas foram apresentadas, neste ano, como compromissos do Brasil durante a Assembleia
Mundial da Saúde, em Genebra, a líderes de quase 200 países, e, também, na reunião de ministros do Mercosul, em
Assunção, no Paraguai. A partir da proposta brasileira, os países do Mercosul se comprometeram também a adotar a
rotulagem frontal, alertando o consumidor dos componentes nutricionais dos alimentos.
No Brasil, também adotamos metas internacionais para frear o crescimento do excesso de peso e da
obesidade no país, com adoção de políticas intersetoriais de saúde e segurança alimentar, incluindo a diminuição do
consumo regular de refrigerante e suco artificial e ampliação do percentual de adultos que consomem frutas e
hortaliças. O Brasil já é hoje referência internacional na adoção de políticas públicas para redução do sódio e
elaboração de guias alimentares.
O Guia Alimentar para a População Brasileira auxilia o dia a dia da alimentação dos brasileiros e é
reconhecido internacionalmente pela abordagem integral da promoção à nutrição saudável, saborosa e balanceada,
com alimentos in natura, como folhas, frutas, verduras, legumes, ovos, carnes e peixes, e minimamente processados,
como o arroz e o feijão, lentilhas e sucos de frutas sem adição de açúcar. Hoje, só 34,6% dos brasileiros consomem
frutas e hortaliças regularmente - pelo menos cinco dias na semana.
Entre as linhas de cuidado e prevenção à saúde já ofertada, a Atenção Básica é a porta de entrada, com mais
de 42 mil Unidades Básicas de Saúde (USB) com potencial de solucionar até 80% dos problemas de saúde. É agindo
na prevenção, evitando o surgimento das doenças ou a evolução para estágios mais graves, quando os tratamentos
são mais aflitivos para o paciente e mais onerosos para o SUS, que vamos conseguir ofertar maior qualidade de vida
às pessoas. Por isso a prática de atividades físicas é incentivada por meio de programa que cria espaço físico na
comunidade para a prática com orientação de profissionais qualificados. Tem se incentivado também a realização de
ações intersetoriais envolvendo equipes de saúde e das escolas, pelas quais profissionais de saúde fazem o
acompanhamento, por exemplo, do peso e estado nutricional dos estudantes e, quando necessário, encaminha-os
para a unidade de saúde mais próxima de suas residências.
O caminho para garantirmos o bem-estar dos nossos cidadãos passa pela colaboração de todos nós, com
promoção e prevenção à saúde. São ações integradas que irão garantir mais serviços e de mais qualidade para a
população. Juntos, podemos construir um SUS ainda melhor.
Fonte: https://odia.ig.com.br/opiniao/2018/07/5554375-gilberto-occhi--atencao-a-saude-compromisso-de-todos.html
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Filhos de mulheres com estilo de vida saudável têm risco 75% menor de serem
obesos
RIO - Filhos de mães que mantêm um estilo de vida saudável têm um risco significativamente menor de serem
obesos do que crianças de mães que não tomam atitudes saudáveis, aponta estudo publicado nesta quarta-feira no
periódico científico “The BMJ”. De acordo com a pesquisa, o risco de obesidade era menor nas crianças cujas mães
tinham um peso saudável, exercitavam-se regularmente, não fumavam, tinham uma dieta também saudável e
consumiam álcool moderadamente. Segundo os cientistas, os achados sugerem que se tanto as mães quanto os
filhos seguirem um estilo de vida saudável seria possível uma redução ainda maior do risco de obesidade infantil.
Uma em cada cinco crianças e adolescentes dos EUA com 6 a 19 anos são obesas. A obesidade infantil está
associada ao um maior risco de diversas desordens, entre elas diabetes e doenças cardiovasculares, bem como
morte prematura na idade adulta. Assim, identificar fatores de risco para prevenir a obesidade infantil se tornou uma
prioridade de saúde pública no país. E embora o papel da genética na obesidade seja amplamente reconhecido, o
rápido aumento nos índices de obesidade nos últimos anos sugerem que isso se deu mais provavelmente por
questões de estilo de vida.
Estudos anteriores já haviam demonstrado que as escolhas de estilo de vida das crianças são fortemente
influenciadas pelas de suas mães. Mas até agora não se sabia se estes padrões de estilo de vida das mães de alguma
forma influenciavam o desenvolvimento da obesidade na infância e juventude de seus filhos. Diante disso, uma
equipe internacional de pesquisadores baseados nos EUA e Canadá saíram para investigar se fatores de estilo de vida
de mães e filhos afetavam o risco de a criança ser obesa. Para tanto, os cientistas analisaram os históricos médicos e
dados sobre o estilo de vida de 24.289 crianças com 9 a 14 anos nascidas de 16.945 mulheres em dois grandes dos
chamados estudos de coorte dos EUA, o Estudo da Saúde de Enfermeiras II (NHSII, na sigla em inglês) e o Estudo
Crescendo Hoje (GUTS, também na sigla em inglês). Nestes estudos, os participantes responderam detalhados
questionários sobre seus históricos médicos e escolhas de vida, incluindo índice de massa corporal (IMC), níveis de
atividade física e dieta. As mães também responderam sobre seu consumo de álcool e tabaco.
Com base nessas informações, os pesquisadores então calcularam o risco de obesidade de cada criança com
base no IMC. Obtido dividindo o peso em quilos pelo quadrado da altura em metros, um índice entre 18,5 e 24,9
indica um peso ideal. Já resultados abaixo de 18,5 entram na seara dos pesos abaixo do ideal, de 25 a 29,9,
sobrepeso, e de 30 a 39,9, obesidade. Depois de levarem conta fatores influenciadores como idade, etnia, histórico
de doenças crônicas, renda familiar e educação, os cientistas observaram que o risco de obesidade era 56% menor
em crianças filhas de mulheres com peso dentro da faixa do ideal do que de mulheres nas outras categorias do IMC.
Já comparados com os filhos de mulheres que fumavam, as crianças de mães não fumantes tinham um risco 31%
menor de serem obesas. Já os filhos de mulheres que se exercitavam pelos recomendados 150 minutos ou mais por
semanas, e que também eram bebedoras moderadas - tomando no máximo uma a duas pequenas taças de vinho ou
meio litro de cerveja de nível alcoólico médio por dia – também tinham um risco menor de serem obesos do que as
crianças de mães que não se exercitavam ou consumiam álcool.
Por fim, os filhos de mulheres que tinham ou seguiam todos os cinco fatores influenciadores de estilo de vida
saudável — dieta de alta qualidade, peso ideal, prática regular de exercícios, consumo moderado de álcool e não
fumantes — tinham um risco 75% menor de serem obesos comprados com os filhos de mulheres que não atendiam
a nenhum destes fatores.
Segundo os pesquisadores, embora o estudo seja observacional, não permitindo assim chegar a conclusões de
causa e efeito na relação entre estilos de vida saudáveis das mulheres e obesidade de
seus filhos, ele mostra que “um estilo de vida saudável das mães durante a infância e
adolescência de seus filhos está associado com um risco substancialmente menor de
obesidade das crianças”. Diante disso, os cientistas destacam ainda que os potenciais
benefícios da implantação de intervenções para conter a obesidade infantil com base nas
mães, e nos pais, das crianças, embora “pesquisas que examinem o papel dos pais no
desenvolvimento de obesidade de seus filhos ainda são necessárias”.
Confira AQUI o artigo na íntegra.
Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/filhos-de-mulheres-com-estilo-de-vida-saudaveltem-risco-75-menor-de-serem-obesos-22852873#ixzz5KOII6rHJ
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Guloseimas com os dias contados em escolas gaúchas
A comercialização de balas,
pirulitos, biscoitos recheados, salgadinhos
industrializados e frituras em geral está
com os dias contados em instituições de
ensino do Rio Grande do Sul. A proposta
foi aprovada nesta terça-feira, 3, por
unanimidade, na Assembleia Legislativa,
que prevê proibição de vendas destes itens
nas escolas gaúchas. A medida contempla
todas as instituições de Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Médio, públicas ou
privadas.
Os estados de Santa Catarina e
Paraná também aprovaram propostas
semelhantes, em
2001
e
2005,
respectivamente, sendo que o Rio Grande
do Sul é a unidade da Federação com maior prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes,
podendo ser considerada um dos principais problemas de saúde infantil.
CONSCIENTIZAÇÃO
Secretária municipal de Educação de Venâncio Aires afirma que não têm bares ou cantinas nas escolas, 'pois
não é autorizado'. Ela também lembra que os pais são orientados a não liberar as guloseimas para seus filhos, no
sentido de conscientizar crianças e adolescentes em relação ao assunto. 'Não temos como proibir a entrada dos
produtos, mas de forma geral, as famílias compreendem e ajudam', diz, acrescentando que a rede municipal tem
nutricionista à disposição e que os cardápios são controlados.
A nutricionista responsável informa que 'há tempo o município não conta mais com espaços de venda destes
produtos'. Também ressalta que o trabalho de orientação é constante para conscientizar pais e alunos acerca dos
malefícios que as guloseimas podem gerar à saúde. 'Proibir a entrada não podemos, mas estamos sempre
monitorando as situações e, em alguns casos, levamos o conselho aos pais e alunos', comenta.
Conscientização também é a palavra utilizada por representantes da Coordenadoria Regional de Educação
para definir as ações educativas em relação ao assunto. Reforça-se que 'os bares e cantinas não podem comercializar
guloseimas e esta legislação vem para fortalecer esta determinação'. Salienta-se que as famílias são orientadas a
priorizar os cardápios das escolas, controlados por nutricionistas e que valorizam alimentos da agricultura familiar.
Sobre a entrada de guloseimas nas instituições de ensino, ele diz que 'vedar a gente não pode, mas isso acontece
cada vez menos'.
-> Alimentos proibidos
Balas, pirulitos, gomas de mascar, biscoitos recheados.
Refrigerantes e sucos artificiais.
Salgadinhos industrializados.
Frituras em geral.
Pipoca industrializada.
Bebidas alcoólicas.
Alimentos industrializados cujo percentual de calorias provenientes de gordura saturada ultrapasse 10% das
calorias totais.
Alimentos em cuja preparação seja utilizada gordura vegetal hidrogenada.
Alimentos industrializados com alto teor de sódio.
Foto: Alvaro Pegoraro / Folha do Mate
Fonte: http://www.folhadomate.com/noticias/geral15/guloseimas-com-os-dias-contados-nas-escolas#

