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CGAN promove Roda de conversa sobre
desafios da gestão da PNAN no cenário
nacional e Internacional
No dia 11/01, às 15h a CGAN participou da primeira Roda de
conversa de 2017 com o tema: “Desafios da gestão da PNAN no cenário
nacional e internacional”. Para a ocasião foi recebida a convidada Denise
Coitinho, ex-coordenadora da CGAN e atual consultora da FAO, que ressaltou
aspectos importantes para o enfrentamento da transição do sistema alimentar
atual.
Foram abordados aspectos sobre o contexto da PNAN diante da
Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e Promoção da Saúde;
A necessidade de mapear atores e realizar parcerias para apoiar as iniciativas
de promoção da alimentação adequada e saudável e apontadas experiências
bem sucedidas em outros países nesse campo.
Para Denise, o alcance do propósito de melhoria da situação de
saúde e nutrição da população brasileira por meio de uma alimentação
adequada e saudável é inerente à organização dos sistemas alimentares,
fazendo-se necessário apoiar medidas que ampliem o acesso a alimentos
saudáveis e seja promovido o encurtamento das cadeias alimentares, fazendo
com que os alimentos cultivados, como o milho, por exemplo, cheguem
diretamente ao consumidor ao invés de seus subprodutos em alimentos
industrializados, como o xarope de milho presente em barrinhas de cereal.
Outra opinião colocada foi que o setor Saúde deve conduzir o alerta e
articular-se com os outros setores de forma a estimular a alimentação
saudável.
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CGAN divulga Portaria do FAN – Financiamento de Alimentação e
Nutrição aos Estados e Municípios
O Ministério da Saúde informa que foi publicada a Portaria nº
55/GM/MS, de 06 de janeiro de 2017, que estabelece incentivo de custeio
para a estruturação e implementação de ações de alimentação e nutrição
pelas Secretarias de Saúde dos municípios que possuem população entre
30.000 e 149.999 habitantes (IBGE) e do Distrito Federal, com base na
Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN). O valor total de
repasse do incentivo financeiro ao Distrito Federal e municípios
contemplados será de R$ 12.206.000,00 (doze milhões, duzentos e seis mil
reais).
Ressalta-se que desde 2006, o repasse desse incentivo financeiro – Financiamento das Ações de
Alimentação e Nutrição (FAN) - é realizado sistematicamente pelo Ministério da Saúde como parte do Bloco de
Financiamento de Gestão do SUS, no seu componente para implantação de ações e serviços de saúde, com objetivo
de apoiar a implementação da PNAN nos estados e nos municípios com mais de 150 mil habitantes. Contudo, com
vistas a apoiar a implantação da PNAN em municípios de menor porte, a portaria publicada hoje expande seu escopo
para municípios com população entre 30.000 e 149.999 habitantes, passando a contemplar mais 942 municípios.
O repasse do FAN considera a necessidade de implementar ações para organização da atenção nutricional
nas Redes de Atenção à Saúde, em especial no âmbito da Atenção Básica, de acordo com as prioridades apontadas
na PNAN. Destacam-se como linhas de ações prioritárias a promoção da alimentação adequada e saudável, a
vigilância alimentar e nutricional, a prevenção dos agravos relacionados à alimentação e nutrição, especialmente
sobrepeso e obesidade, desnutrição, anemia por deficiência de ferro, hipovitaminose A e beribéri, e a qualificação da
força de trabalho em alimentação e nutrição.

Chamada de apoio financeiro a estudos em avaliação de
Tecnologias em saúde
No período entre 06 de janeiro e 19 de fevereiro de 2017 encontra-se aberta a CHAMADA DE APOIO
FINANCEIRO A ESTUDOS EM AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE promovida pelo Hospital Alemão Oswaldo
Cruz, em conjunto com o Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi- SUS). O escopo geral desta Chamada é apoiar financeiramente o
desenvolvimento de pesquisas que visem contribuir para resolução dos problemas prioritários de saúde da
população brasileira e para o fortalecimento da gestão do Sistema Único de Saúde, no âmbito da Avaliação de
Tecnologias em Saúde (ATS).
O valor total da presente Chamada é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). As propostas submetidas e
aprovadas receberão recursos financeiros por meio do Proadi-SUS vinculado ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz. O
valor pago para cada estudo será de acordo com o quadro a seguir.
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Edital vai destinar R$ 10 milhões a projetos de agroecologia e
produção de alimentos
Uma chamada pública do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com apoio
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), vai destinar R$ 10,7 milhões a projetos de
ensino, pesquisa e extensão voltados à agroecologia e à produção orgânica de alimentos. O edital recebe propostas
até o dia 10 de março.
A chamada vai apoiar projetos de criação e manutenção de núcleos de estudo em agroecologia e produção
orgânica, além de Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) de agroecologia e produção orgânica. Podem participar
instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; instituições públicas estaduais de
Educação Profissional e Tecnológica; e universidades públicas ou privadas sem fins lucrativos.
A diretora de Políticas e Programas para Inclusão Social da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e
Desenvolvimento (Seped), Sônia da Costa, explica que esta é a sexta chamada voltada à temática lançada com apoio
do MCTIC. Atualmente já existem 163 núcleos de estudo e CVTs de agroecologia implantados em todo o país.
"O objetivo é desenvolver projetos de ensino e pesquisa voltados para a sustentabilidade da agricultura e a
produção de alimentos saudáveis, com a redução do uso de agrotóxicos. Essa política está relacionada ao Plano
Nacional da Agroecologia e Produção Orgânica [Planapo] e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar", diz.
Dos R$ 10,7 milhões previstos no edital, R$ 2 milhões são do orçamento do MCTIC, R$ 2 milhões oriundos do
Ministério da Agricultura, R$ 3 milhões do Ministério da Educação e outros R$ 3,7 milhões da Casa Civil. O resultado
do edital está previsto para ser divulgado em julho.
Você pode ver a matéria na íntegra através do link: http://www.cnpq.br/web/guest/chamadaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamad
aDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=6982

Lei da Rotulagem chilena ganha apoio internacional

Promulgada em 27 de junho do ano passado, a lei chilena sobre alimentos tem provocado grandes debates e
pressões políticas e econômicas, tanto dentro como fora daquele país. Ao resolver encarar a alta taxa de sobrepeso
infantil no país, que atinge metade (5 em 10) das crianças chilenas, o Ministério da Saúde resolveu atacar o
problema de forma multifatorial em três grandes frentes: estabelecer a obrigatoriedade de um selo frontal nos
produtos industrializados para notificação composição nutricional, alertando para as altas doses de açúcares, sódio e
gordura saturada; proibir a compra pública desses alimentos e sua composição nas merendas escolares e proibir o
anúncio desses produtos na mídia de massa em publicações e programas destinados a crianças com menos de 14
anos.

SEGUNDEIRA
PÁGINA 4 DA CGAN

SEGUNDEIRA DAPÁGINA
CGAN 4

As grandes empresas de alimentos e bebidas não ficariam quietas diante da ação estatal e iniciaram uma
forte e agressiva campanha publicitária. Um comercial com rostos famosos da mídia local bancado pela AB Chile, a
associação empresarial do setor, esforça-se em apontar erros e limitações da lei. Além disso, a associação tem
utilizado argumentos jurídicos para atrasar a aplicação da lei em todos os segmentos.
Mas não somente as empresas têm se mobilizado. Nos últimos dias de dezembro de 2016, a OPAS / OMS em
conjunto com várias lideranças acadêmicas, científicas e da sociedade civil deu apoio às ações da lei em composição
nutricional e da regulação publicitária do Ministério da Saúde. “ Esta lei é realmente um marco que vem para apoiar
a tradição que temos na gestão da saúde pública. Ela pode mostrar que, nos indicadores de saúde, o Chile é um país
líder no setor ” disse Javier Uribe, representante da OPAS/OMS no Chile.
Carmen Castillo, titular do Ministério da Saúde daquele país (MinSal), agradeceu e congratulou-se o amplo
apoio a esta iniciativa, “Temos visto um desafio que é a aplicação desta lei, que é a política de nutrição pública mais
importante dos últimos 50 anos e que foca suas ações sobre a proteção das crianças em nosso país “.
O apoio veio também de Enrique Paris, diretor do Colégio Médico chileno, associação que representa a
categoria naquele país. “O objetivo desta lei não é a proibição, mas a fórmula para educar a população e dar mais
escolhas. Muitos especialistas foram ouvidos e vamos continuar a apoiá-la. Se há coisas para melhorar, isso se
alcançará com diálogo e conversa, mas não desqualificações”, disse Paris, também diretor do Centro de Informação
Toxicológica da Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Chile, a maior escola de medicina do
país.
Na avaliação do ano, realizada no último dia 05, a ministra trouxe dados de uma pesquisa feita pelo do
Instituto de Comunicação e imagem da Universidade de Chile que aponta um reconhecimento por 92,9% da
população da nova ação como forma de enfrentamento das doenças cardiovasculares e do câncer. Dos
entrevistados, 95% acredita ser necessário modificar a dieta.
Já Jaime Burrows, subsecretário de Saúde Pública, disse-se orgulhoso da adesão das escolas à proibição da
venda de alimentos rotulados. “Este é um avanço notável deste novo instrumento jurídico, pois coloca o foco da
política pública no grupo queremos impactar, que são as crianças”.

Bebida com adoçante artificial não é boa estratégia contra
obesidade
De acordo com pesquisadores, não há evidências
conclusivas de que a preferência por bebidas artificialmente
adoçadas promova redução de peso – Foto: Visualhunt
Promover o consumo de bebidas artificialmente
adoçadas não é uma estratégia válida para enfrentar o
aumento dos níveis de obesidade em todo o mundo, aponta
estudo internacional com participação da Faculdade de
Saúde Pública (FSP) da USP. De acordo com a pesquisa, além
da falta de evidências científicas conclusivas sobre o efeito
dessas bebidas no controle do ganho de peso, também devese considerar o impacto ambiental de sua produção, com
elevado gasto de água e energia, e o fato da água ser a opção primária para a hidratação do corpo. O estudo acaba
de ser publicado na revista científica PLOS Medicine.
As bebidas artificialmente adoçadas incluem refrigerantes, sucos de caixinha, chá gelado, achocolatados
líquidos, isotônicos, entre outros. Em sua produção, o açúcar é substituído por adoçantes artificiais. “Em nossa
análise sobre os efeitos dessas bebidas, concluiu-se que elas não devem ser promovidas como parte da solução da
epidemia de obesidade”, afirma o pesquisador Thiago Hérick de Sá, do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em
Nutrição e Saúde (Nupens) da FSP, que participou da pesquisa.
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“Nesses estudos, não há evidências conclusivas de que as
bebidas artificialmente adoçadas promovem redução de peso”,
ressalta o pesquisador. “Alguns autores apontam inclusive que há
casos nos quais as pessoas, como uma espécie de mecanismo
compensatório pela ausência do açúcar, acabem consumindo outros
alimentos ricos em calorias”.
Além da falta de dados mais consistentes sobre os benefícios
dessas bebidas, o pesquisador aponta outra questão relativa às
pesquisas na área. “Boa parte dos estudos que indicam efeitos
positivos foram financiados pelas próprias indústrias de bebidas”,
destaca Hérick de Sá. “A priori, não é possível afirmar que haja
necessariamente a influência do agente financiador nos trabalhos
analisados. Mas já há evidências, inclusive no campo da pesquisa
sobre alimentos, de que o financiamento das indústrias aumenta as
chances do estudo apresentar resultados favoráveis aos interesses
das empresas”.
Outra razão apontada pelos pesquisadores para a não
eficiência dessa promoção é o fato da água ser a opção primária para
a hidratação do corpo. “A razão do ser humano consumir líquidos é
para hidratar-se. Isso deve ser feito com água limpa, tratada, de
preferência, da torneira (não estocada e não vendida), pois este é um
direito universal”, observa o pesquisador. Por fim, o estudo indica
que grande impacto ambiental da produção de bebidas
artificialmente adoçadas também desestimula sua promoção no
combate a obesidade. “Há um uso intensivo de água, sendo
necessários centenas de litros para produzir apenas um litro de
refrigerante, por exemplo, isso sem falar em todo o impacto
ambiental do plástico das embalagens”, ressalta o pesquisador.
De acordo com Hérick de Sá, o Guia Alimentar da População
Brasileira recomenda que se evite ao máximo o consumo de bebidas
ultra-processadas, sejam elas adoçadas ou artificialmente adoçadas.
“Além dos refrigerantes,
isso inclui sucos de caixinha, chá gelado, achocolatados, iogurtes,
entre outros”, aponta. “A orientação do guia é priorizar a ingestão de
água, podendo ter como opções sucos de frutas, chá, café, leite, sem
açúcares de adição”.
O pesquisador aponta que também é necessária maior
regulamentação sobre as bebidas adoçadas, seja do produto em si
quando de sua publicidade. “Em muitos países, a publicidade desse
tipo de bebidas dirigida às crianças é proibida ou fortemente
regulada, pois elas não conseguem discernir o que é ficção do que é
propaganda, e disso se aproveitavam os fabricantes para difundir um
produto que é nocivo à saúde”, ressalta. “A regulamentação também
pode incluir o posicionamento dos produtos no ponto de venda,
tirando as bebidas do alcance de visão das crianças ou das
proximidades dos caixas. Há estudos mostrando que até um terço do
faturamento dos supermercados vem de artigos colocados perto dos
caixas”.
Fonte: http://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-saude/bebida-comadocante-artificial-nao-e-boa-estrategia-contra-obesidade/

Saiu no Facebook do Ministério da Saúde
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Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN
Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família
(Resultado Parcial 2ª vig/2016 – 02.01.2017)

Programa Nacional de Suplementação de
Vitamina A – parcial de 02/01/2017:

- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.225.403

- 3.258.099 crianças de 6 a 59 meses foram
suplementadas com vitamina A, o que
representa 51,2% da meta de crianças de 6 a 59
meses.

- 53,1% de famílias acompanhadas:
• 5.966.470 famílias acompanhadas;
• Em relação à 1ª vigência/2016, estamos com mais 5,1 pontos percentuais (p.p.);
• Em relação à 2ª vigência/2015, estamos com menos 9,4 p.p.;

- Em comparação com DEZEMBRO/2015,
estamos com menos cerca de 61 mil crianças de
6 a 59 meses suplementadas e menos 4,2 pontos
percentuais ao comparar o percentual de
cobertura.

- 319.993 gestantes localizadas:
•
•

Em relação à vigência passada, estamos com mais cerca de 432 gestantes;
Em relação à estimativa (484.182), estamos com 66,1% de gestantes localizadas;

- Estados que estão abaixo da cobertura média
nacional (51,2%): RJ, RS, SP, PR, PA, AM, MS, MA,
AP, BA, RR.

- Descumprimento na atual vigência:
• 33.999 crianças sem vacina em dia
• 925 gestantes sem acesso ao pré-natal
- Municípios:
• 23 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
• 655 municípios estão com menos de 30% de famílias acompanhadas;
• 113 municípios sem nenhuma gestante identificada
Abaixo a tabela com a comparação de desempenho do acompanhamento parcial na 2ª vigência de
2016 e na 1ª vigência de 2016 por Unidade Federativa.

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

Resultado parcial 2ª vig/2015 –
04.12.2015
Famílias a
Percentual
Famílias
serem
de
acompanhaacompanhaacompanhadas
das
mento
71.046
27.578
38,8%
337.124
136.605
40,5%
315.694
157.602
49,9%
53.752
14.907
27,7%
1.397.153
752.721
53,9%
878.621
501.776
57,1%
79.242
13.484
17,0%
160.209
70.989
44,3%
274.587
118.115
43,0%
776.293
377.074
48,6%
926.915
515.457
55,6%
118.760
37.962
32,0%
152.466
67.701
44,4%
745.134
328.453
44,1%
401.420
204.106
50,8%
876.490
448.066
51,1%
345.513
156.774
45,4%
330.391
179.282
54,3%
688.804
276.768
40,2%
285.292
129.159
45,3%
90.452
27.366
30,3%
38.414
13.432
35,0%
345.963
112.698
32,6%
109.828
56.062
51,0%
216.098
119.189
55,2%
1.195.674
530.494
44,4%
112.605
59.507
52,8%
11.323.940

5.433.327

48,0%

Resultado parcial 1ª vig/2016 –
27.05.2016
Diferença em
Famílias a
Percentual
pontos
Famílias
serem
de
percentuais
acompanhaacompanhaacompanhadas
das
mento
74.320
33.834
45,5%
6,7%
321.424
180.790
56,2%
15,7%
323.941
186.549
57,6%
7,7%
55.853
21.360
38,2%
10,5%
1.419.182
861.752
60,7%
6,8%
856.410
562.805
65,7%
8,6%
68.086
16.150
23,7%
6,7%
149.827
79.216
52,9%
8,6%
272.607
139.477
51,2%
8,1%
791.066
428.907
54,2%
5,6%
898.136
579.726
64,5%
8,9%
114.885
40.706
35,4%
3,5%
147.714
73.136
49,5%
5,1%
763.202
410.722
53,8%
9,7%
412.472
232.940
56,5%
5,6%
883.383
505.515
57,2%
6,1%
352.055
190.835
54,2%
8,8%
319.021
198.703
62,3%
8,0%
652.260
238.892
36,6%
-3,6%
283.357
160.485
56,6%
11,4%
85.467
31.399
36,7%
6,5%
42.357
15.521
36,6%
1,7%
325.809
147.427
45,2%
12,7%
105.141
58.196
55,4%
4,3%
217.745
124.126
57,0%
1,9%
1.177.880
381.481
32,4%
-12,0%
111.803
65.820
58,9%
6,0%
11.225.403

5.966.470

53,2%

Abaixo a tabela com o monitoramento parcial
referente ao dia 02/01/2017 por Unidade
Federativa

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

Meta
crianças 6 59 meses

60.907
209.910
291.048
55.682
832.511
501.780
101.332
97.441
223.404
493.617
256.433
74.890
117.733
580.980
223.325
528.614
190.985
113.408
194.320
183.585
99.072
37.739
86.465
23.897
137.154
547.561
95.731
6.359.524

Crianças de 6 a
59 meses
suplementadas

Percentual de
crianças
suplementadas

40.518
124.057
118.025
25.431
400.280
323.736
85.260
66.152
177.545
217.318
192.429
32.747
66.997
216.323
115.953
379.979
102.906
38.273
30.936
107.767
56.236
18.317
14.518
17.428
86.610
130.019
72.339
3.258.099

66,5%
59,1%
40,6%
45,7%
48,1%
64,5%
84,1%
67,9%
79,5%
44,0%
75,0%
43,7%
56,9%
37,2%
51,9%
71,9%
53,9%
33,7%
15,9%
58,7%
56,8%
48,5%
16,8%
72,9%
63,1%
23,7%
75,6%
51,2%

5,2%

Solicitamos apoio das Referências Estaduais no contato com as Secretarias Municipais de Saúde para realizarem
atualização dos dados cadastrais (em especial nome, telefone e e-mail do Coordenador Municipal do SISVAN),
com vistas a facilitar a comunicação com os municípios.
Na última tentativa de contato com os Coordenadores Municipais do SISVAN, foram identificadas diversas pessoas
que não exerciam mais essa função, mas ainda continuavam cadastrados como tal no sistema.
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Enquete Redenutri: Qual a sua opinião?
Esse mês a enquete Redenutri apresenta como questão: “Os materiais de
incentivo à alimentação saudável baseados no Guia Alimentar, em parceria entre a
UFMG e a CGAN poderão contribuir para”:
 Maior divulgação do Guia Alimentar para a População Brasileira
 Qualificação das ações desenvolvidas nos serviços de saúde
 Formação de multiplicadores do Guia Alimentar para a População
Brasileira
 Divulgação de evidências científicas e aplicáveis na realidade dos serviços de saúde
Quer participar? É fácil!
Acesse o site da RedeNutri e responda à enquete!
Fonte: http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1538

Reuniões e Agendas Estratégicas

Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição recebe
Residentes em Gestão Pública
Como estratégia de apoio à formação e educação permanente, a CGAN apresentará aos novos residentes da
ENSP e da Universidade do Estado da Bahia, as diretrizes da Politica de Alimentação e Nutrição, ressaltando as
atividades desenvolvidas pela coordenação, assim como as articulações realizadas para a execução da PNAN no
Distrito Federal, Estado e Municípios brasileiros. A Residência constitui modalidade de ensino de pós-graduação Latu
Sensu, sob a forma de curso de especialização em carácter de Residência, em regime de tempo integral e dedicação
exclusiva, caracterizando-se como educação para o trabalho, através da aprendizagem em serviço. Esperamos estar
contribuindo com a melhor formação dos futuros profissionais de saúde!

CGAN promove planejamento institucional
No dia 20/01/2017 será realizado o planejamento institucional da CGAN para o ano de 2017. O momento
terá como objetivo projetar resultados e ações da CGAN para o ano de 2017 em consonância com o Planejamento
Estratégico do Ministério da Saúde (PE do MS) e Objetivos estratégicos do Departamento de Atenção Básica.

Saiu na Mídia

As fotos que mostram o açúcar oculto em sua comida
Um iogurte de frutas da marca Danone “0%” tem quatro cubos de açúcar. Uma caixa de 200 mililitros de
molho de tomate, a mesma quantidade. Um copo de suco “veggie”, sete cubos. E um café Mocha Branco Venti
do Starbucks, com chantili e calda de chocolate, a prodigiosa quantidade de 20 cubos de açúcar.
Quando consumimos qualquer um desses alimentos, raramente temos ideia da grande quantidade de açúcar
que estamos ingerindo, açúcar que pode criar dependência e cujo abuso leva ao excesso de peso, diabetes, cárie
dentária ou risco cardiovascular. Ou não lemos os rótulos onde a quantidade é indicada, ou não entendemos
exatamente as quantidades indicadas. Essa cegueira é o que levou Antonio Rodríguez Estrada a criar o SinAzúcar.org,
uma iniciativa para divulgar imagens nas quais os produtos são acompanhados pela quantidade de açúcar que
contêm medida em uma unidade familiar e compreensível para todos: o cubo de açúcar.
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“Uma das causas da atual epidemia de obesidade é o abuso de produtos industrializados na alimentação
diária”, afirma este fotógrafo, entusiasta da alimentação saudável. “O SinAzúcar.org pretende visualizar o açúcar
oculto nesses alimentos processados de uma forma simples e gráfica para que possam ser facilmente
compartilhados por meio das redes sociais. É meu grãozinho de areia para melhorar os hábitos de consumo.”
Embora a ideia não seja muito original — o site norte-americano Sugar Stacks e a conta de
Instagram @dealerdesucre vêm fazendo algo semelhante há um tempo—, o projeto apresenta duas novidades: os
produtos são vendidos no mercado espanhol e as imagens, brilhantes e polidas, imitam deliberadamente a estética
publicitária com a qual costumam ser anunciados. “A indústria alimentícia apresenta seus produtos de forma
brilhante para seduzir o consumidor. Se quisermos lutar contra este marketing, devemos ser capazes de nos
nivelarmos a eles e usar suas próprias armas para criar imagens atraentes que comuniquem de forma eficaz”, disse o
fotógrafo, que terminou há alguns meses um curso de nutrição esportiva no Instituto de Ciências da Nutrição e
Saúde.
Rodríguez Estrada começou postando fotos de produtos com grandes quantidades de açúcar, tais
como bebidas açucaradas. Mas então percebeu que os alimentos que mais surpreendiam eram aqueles nos quais
este ingrediente é mais inesperado, como um molho de tomate ou iogurte para bebês. Por isso, decidiu dar
prioridade à denúncia desse tipo de alimentos em relação aos que o consumidor baixa a guarda mais facilmente,
especialmente quando alegam ser saudáveis, como “0%”, ou são recomendados por sociedades médicas sem muitos
escrúpulos.
Para calcular a quantidade de açúcar, o fotógrafo utiliza a informação fornecida pelo próprio fabricante no
rótulo. No caso de alimentos mais genéricos como torradas, bolo de queijo, donuts de chocolate ou doces, escolhe
uma marca de referência e aplica o mesmo padrão. Cada um dos cubos de açúcar das fotos pesa quatro gramas.
Algumas imagens da iniciativa nos levam a pensar duas vezes antes de dar certos alimentos prontos para
crianças ou ingerirmos uma bebida “energética”, alguns biscoitos ou cereais. Mas como nos tornamos tão insensíveis
a tais quantidades de sacarose? “Uma das consequências do abuso do açúcar é o aumento do limiar de sabor doce”,
explica Rodríguez Estrada. “Precisamos cada vez mais para que o sabor nos agrade. Se educamos nosso paladar
desde pequenos com vitaminas, iogurtes açucarados ou refrigerantes, quando somos adultos um café com 20 com
cubos de açúcar parece delicioso.
Como era previsível, o SinAzúcar.org tem sido apoiado por vários nutricionistas nas redes sociais, os quais o
fotógrafo espera ajudar na luta por uma melhor alimentação e contra as práticas nocivas da indústria de alimentos.
Por outro lado, entre as marcas representadas nas imagens, por enquanto reina o silêncio. “Nenhuma ainda me
contatou”, disse Rodríguez Estrada, ironicamente, “mas, cada vez que entro no Starbucks, noto que fazem cara feia”

Fonte:http://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/11/ciencia/1484156098_330045.html?id_externo_rsoc=Fb_BR_CM
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Hortas educativas tornam-se obrigatórias em Campo Grande
Para aumentar a disponibilidade de alimentos saudáveis aos alunos, a prefeitura de Campo Grande
sancionou, no último mês, a lei que regula o “Programa Hortas Escolares”,
nas escolas da Rede Municipal de Ensino.
A lei deve ser regulamentada até o início das aulas e tem como
objetivo complementar a merenda de cada uma das escolas, através da
sua própria plantação, que deve conter frutas legumes e verduras. As
hortas serão mantidas pelos alunos, sob supervisão dos diretores e dos
professores da escola.
O projeto indica que a o programa deve estimular “estratégias
que incentivem e envolvam a comunidade nas atividades escolares,
sensibilização e capacitação dos profissionais envolvidos com a
alimentação nas escolas e estratégias de informação às famílias, para
mostrar a importância de trabalhar em conjunto em prol da educação nutricional dos alunos”. Além de instaurar a
alimentação saudável aos alunos, o projeto promove o intercâmbio de informações e vivências entre as escolas e
comunidades do município.
Conforme informado pela prefeitura de Campo Grande, a implementação do Programa Hortas Escolares será
contínuo de educação nutricional e de promoção de hábitos alimentares saudáveis, considerando-se o
monitoramento do estado nutricional do aluno e o controle e a prevenção dos distúrbios relacionados à
alimentação.
Fonte: http://www.ideiasnamesa.unb.br/index.php?r=noticia/view&id=2267

Marco legal fortalece agroecologia e produção orgânica no DF
A agricultura sustentável passa a ter respaldo legal com a publicação, no Diário Oficial do Distrito
Federal desta quarta-feira (11), da Política Distrital de Agroecologia e Produção Orgânica. A Lei nº 5.801, de autoria
do Poder Executivo e da deputada distrital Luzia de Paula (PSB), estabelece os critérios para a atividade rural sem o
uso de agrotóxicos e de acordo com os ciclos do Cerrado. A medida se destina a garantir a preservação do meio
ambiente e proteger os recursos naturais do território.
A agricultura orgânica, aquela que não se vale de defensivos químicos, é desenvolvida no DF há cerca de 30
anos. Até então, a atividade contava apenas com a legislação federal — mais genérica e sem detalhamentos para os
diversos biomas do país. Agora, será possível pensar iniciativas de fortalecimento do setor e criar linhas de crédito
específicas, por exemplo.
A manutenção das áreas rurais do DF é um dos principais objetivos da lei. “Ao criar uma política local,
tratamos todos da cadeia produtiva com a mesma importância. Geramos emprego e renda e damos condição de os
produtores continuarem em suas terras”, explica a gerente de Agricultura Orgânica e Agropecuária Sustentável
da Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Juliana Viana. Segundo ela, é possível
inclusive evitar o parcelamento irregular das terras.
A Política Distrital de Agroecologia e Produção Orgânica também é um mecanismo para combater a escassez hídrica
e a destruição de mananciais. Isso porque reforça a premissa de que a produção deve estar em harmonia com o solo
e os recursos naturais. “A lei trata da produção de alimentos e também da de água, pois prevê técnicas de irrigação
localizadas”, conta Juliana. Dessa forma, os produtores abrem mão de mecanismos como a aspersão via pivô.
Bacia do Descoberto é área preferencial para agroecologia
O padrão de cultivo estimulado pela lei tem possibilidade de expansão na região da Bacia do Descoberto, em
Brazlândia. Lá, as áreas são de pequeno porte, em geral voltadas para subsistência. “Nada impede que grandes
propriedades também desenvolvam a agroecologia e a produção orgânica, mas a experiência mostra que os
produtores familiares têm bastante potencial para a atividade”, explica a gerente.
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A legislação local também estabelece 3 de outubro como Dia Distrital da Agroecologia, e 19 de outubro como Dia do
Produtor Orgânico. É uma forma de dar maior visibilidade ao setor. O dispositivo legal ainda precisa ser
regulamentado por meio de decreto, que deve ser publicado em 90 dias.
Fonte: http://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2017/01/11/marco-legal-fortalece-agroecologia-e-producao-organicano-df/

Calendário
Próximos eventos e Datas Importantes

Janeiro
02.01 - Dia do Sanitarista
02.01 - Dia Nacional da Abreugrafia
04.01 - Dia do Hemofílico
19.01 - Dia Mundial do Terapeuta Ocupacional
20.01 - Dia do Farmacêutico
24.01 - Dia da Previdência Social
30.01 - Dia da Não Violência
último domingo - Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase

Frase da Semana: Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder!

Aniversários do Mês
Rosângela – 03/01
Marcela – 04/01
Ana Luísa – 31/01

