
 
 
ALIANÇA PELA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL É LANÇADA NO 

CONBRAN 2016 
Organizações da sociedade civil se reúnem no Congresso Brasileiro de Nutrição 
para lançar rede  e discutir políticas de alimentação saudável 
  
Temas como alimentação saudável no ambiente escolar, consumo de produtos          
orgânicos x agrotóxicos, causas da obesidade e diabetes e regulação da           
publicidade de alimentos fazem parte da agenda da Aliança pela Alimentação           
Adequada e Saudável , que será lançada no dia 27/10, às 9h, com um painel              
de debates, em um evento paralelo no XXIV Congresso Brasileiro de Nutrição            
(Conbran), que acontece de 26 a 29/10 em Porto Alegre. 
A rede foi criada por um conjunto de organizações da sociedade civil, academia e              
especialistas que atuam no tema e que tem como objetivo promover políticas            
públicas por uma alimentação adequada e saudável. A iniciativa de lançamento           
da Aliança no Conbran partiu da ACT Promoção da Saúde e do Instituto             
Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, mas a Aliança envolve muitas outras             
organizações. 
No painel de debates serão apresentados os objetivos e formas de participação 
de novos membros, seguidos de um bate papo com especialistas no tema: Elici 
Bueno e Ana Paula Bortoletto (IDEC), Paula Johns (ACT Promoção da Saúde), 
Elisabetta Recine (Opsan/UnB), Leonardo Melgarejo (AGAPAN/ABA) e o vereador 
Marcelo Sgarbosa (autor do projeto recém-aprovado em Porto Alegre sobre 
alimentação escolar). 
A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável também estará presente com           
um estande (número 16), onde fará distribuição de brindes para quem acertar            
um quiz sobre alimentação saudável, além de prestar informações sobre a           
atuação e possibilidades de participação no movimento, apresentar e distribuir          
materiais informativos impressos e audiovisuais sobre os temas. 
 
O quê: Lançamento da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável 
Data: 27/10 – quinta-feira das 9h às 10h30 
Local: Sala D300-C – CONBRAN – FIERGS – Porto Alegre/RS 
 


