
 

 
Bate-papo, quiz e conscientização sobre políticas 

públicas no Conbran, em Brasília 
Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável terá estande próprio no evento que acontece entre 

os dias 18 e 21 de abril: Rita Lobo vai falar no talk show do dia 20,  
com o tema “Cozinhar é um ato político” 

 
O 25° Congresso Brasileiro de Nutrição (Conbran 2018) acontece entre os dias 18 e              
21 de abril, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. E a Aliança              
pela Alimentação Adequada e Saudável foi convidada a participar com um estande            
próprio e uma programação exclusiva e diária no evento.  
 
Na programação do espaço, talk shows apresentados por João Peres e Moriti Neto,             
jornalistas investigativos do blog O Joio e o Trigo, que recebem convidados            
especiais: no dia 20, Rita Lobo, apresentadora do canal Panelinha, participa com o             
tema “Cozinhar é um Ato Político”, das 13h30 às 14h. Haverá também, diariamente,             
quiz sobre as políticas públicas de alimentação, em que é possível aprender sobre a              
proposta de rotulagem defendida pela Aliança. Outros temas que fazem parte da            
agenda da Aliança também serão abordados na programação, como taxação,          
amamentação, marketing infantil e conflito de interesses. 
 
Em seu estande, a Aliança irá apresentar a campanha “Rotulagem Adequada Já”,            
que defende a ideia de que consumidores mais bem informados são capazes de             
fazer melhores escolhas em direção a uma alimentação mais saudável. Dentro do            
mesmo tema, será realizada a Tenda da Rotulagem, ação que mostra a aplicação            
do modelo de rotulagem nutricional proposto pelo Idec (Instituto Brasileiro de Defesa            
do Consumidor) e apoiado pela Aliança. 
 
Ainda na programação do congresso, a Aliança fará uma homenagem à Associação            
Brasileira de Nutrição (ASBRAN) pelos avanços em sua política de financiamento           
para a realização desta edição do Conbran. A associação se coloca como            
organização pioneira, adotando pela segunda vez consecutiva – desde o último           
Conbran, em Porto Alegre – novas práticas para prevenir conflitos de interesses            
com a promoção da alimentação adequada e saudável, sem interferência de           
interesses mercadológicos no seu programa científico. No evento, não há parcerias           
com indústrias, empresas e ou instituições que comercializem, promovam, ofertem,          
doem, incentivem ou usem bebidas de baixo teor nutricional; bebidas alcoólicas;           
alimentos com alta quantidade de açúcar, gordura saturada, gordura trans e sódio;            
alimentos transgênicos e produtos ultraprocessados, entre outros.  
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VEJA AQUI A PROGRAMAÇÃO DA ALIANÇA NO CONBRAN: 
 
19/04 | Quinta-feira 
Amamentação e o Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável 
Horário: Das 10h30 às 11h 
Convidadas: Fabiana Muller e Sonia Salviano (IBFAN Brasil – Rede 
Internacional pelo Direito de Amamentar) 
 
Alimentação Adequada e Saudável é um Direito Humano! / Inovações na 
Educação Alimentar 
Horário: Das 13h30 às 14h 
Convidadas: Valéria Burity (FIAN) e Carolina Chagas (Asbran) 
 
Você tem o Direito de Saber o que Come: Rotulagem Adequada Já! 
Horário: Das 16h às 16h30 
Convidados: Ana Paula Bortoletto (IDEC) e Gastón Ares (Universidad de la 
República - Uruguai) 
 
20/04 | Sexta-feira 
Tributação de Bebidas Açucaradas no Brasil, uma Jabuticaba Cheia de 
Açúcar! 
Horário: Das 10h30 às 11h 
Convidados: Paula Johns (ACT) e Rafael Claro (UFMG) 
 
Cozinhar é um Ato Político 
Horário: Das 13h30 às 14h 
Convidada: Rita Lobo, apresentadora do canal Panelinha 
 
Conflito de Interesses na Pauta da Alimentação Adequada e Saudável 
Horário: Das 16h às 16h30 
Convidadas: Camila Maranha (UERJ) e Daniela Canella (UERJ) 
 
21/04 | Sábado 
Publicidade Infantil, Não! 
Horário: Das 10h30 às 11h 
Convidadas: Ekaterine Karageorgiadis (Alana) e Renata Monteiro (Opsan) 
 
Tenda da Rotulagem 
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Conheça a proposta de rotulagem nutricional em formato de triângulo 
19/04 | Quinta-feira: Das 15h às 16h 
20 e 21/04 | Sexta-feira e Sábado: Das 12h30 às 13h30 
 
Acerte o Quiz e Ganhe um Brinde 
Todos os dias, das 10h às 17h, é possível testar seus conhecimentos sobre políticas              
públicas de alimentação adequada e saudável 
  
Sobre a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável 
A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável é uma coalizão composta por            
organizações da sociedade civil como o Idec, 
ACT Promoção da Saúde, Abrasco (Associação Brasileira de Saúde Coletiva), além           
de profissionais, associações e movimentos sociais com objetivo de desenvolver e           
fortalecer ações coletivas que contribuam com a realização do Direito Humano à            
Alimentação Adequada por meio do avanço em políticas públicas para a garantia da             
segurança alimentar e nutricional e da soberania alimentar no Brasil. A Aliança            
acredita que a alimentação que temos hoje é resultado da interação de elementos             
individuais e socioculturais. Portanto, a proteção e promoção da alimentação          
adequada e saudável depende da atuação nestas duas grandes dimensões, sempre           
articulada a ações de caráter estrutural. 
 

INFORMAÇÕES À IMPRENSA  

ACT Promoção da Saúde e Idec  

Anna Monteiro - anna.monteiro@actbr.org.br - (55 21) 98152-8077 

Mariana Claudino – mariana.claudino@actbr.org.br – (55 21) 98133-3192 

Jéssica Ribeiro – jessica.ribeiro@idec.org.br – (55 11) 98365-8802 
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