ALIANÇA PELA ALIMENTAÇÃO COMPLETA UM ANO COM
EVENTOS E AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, que reúne diversas organizações da
sociedade civil, promove três eventos para celebrar seu primeiro aniversário e participa
de uma audiência pública, em 30 e 31 de outubro.
No dia 30, das 18h às 20h, haverá um debate simultaneamente em São Paulo e no Rio
Janeiro, e dia 31, das 18h às 20h, em Brasília. O objetivo é discutir a questão de conflitos
de interesse nas políticas de alimentação e nutrição.
Entre os convidados estão representantes de organizações que formam a Aliança, como
Paula Johns, da ACT Promoção da Saúde, Ana Paula Bortoletto, do Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor, Inês Rugani, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Ana
Carolina Feldenheimer, da Univesidade do Estado do Rio de Janeiro, Elisabetta Recine,
do Conselho Nacional de Segurança Alimentar.
Na ocasião, será lançado o site O Joio e o Trigo, apoiado pela Aliança, e a primeira
reportagem de uma série sobre os bastidores da indústria de alimentos, feita pelos
jornalistas da Agência 3, de jornalismo investigativo, Moriti Neto e João Peres.
Também no dia 31, às 10h, no plenário 7 do anexo II da Câmara dos Deputados, está
programada uma audiência pública sobre políticas tributárias para bebidas açucaradas. É
uma iniciativa da Comissão de Seguridade Social e Família, que vai reunir diversos
especialistas em alimentação.
O Joio e o Trigo
O joio e o trigo não é um site sobre como comer (bem ou mal), nem sobre dietas da
moda. Tampouco irá repercutir a última pesquisa provando que o alimento X provoca o
efeito Y no organismo. E, menos ainda, difundir ingredientes milagrosos. Esse é um
projeto sobre comer como ato político, com profundas implicações sociais, econômicas e
ambientais.
A primeira série investigativa de O Joio e o Trigo vai abordar o conflito de interesses na
relação ciência/indústria/Estado, onde serão discutidos pontos essenciais, a exemplo de
financiamento de pesquisas e eventos científicos pela iniciativa privada, as pressões para
o direcionamento de políticas públicas e a busca pelo aperfeiçoamento dos mecanismos
de regulação na área de alimentos.
Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável

A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável reúne organizações da sociedade civil
de interesse público, profissionais, associações e movimentos sociais com objetivo de
desenvolver e fortalecer ações coletivas que contribuam com a realização do direito à
alimentação adequada, por meio do avanço em políticas públicas para a garantia da
segurança alimentar e nutricional e da soberania alimentar no Brasil. As referências para
construir as mudanças necessárias são as políticas públicas como a Política Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição e
o Guia Alimentar para a População Brasileira.

Serviço
30/10 – 18h às 20h
Rio de Janeiro

São Paulo

Espaço Clif: Rua das Palmeiras, 46, Botafogo

Espaço Outras Palavras: Rua Conselheiro Ramalho, 945,
Boa Vista

Inês Rugani, Abrasco
Paula Johns, ACT Promoção da Saúde
Carolina Feldenheimer, Uerj
João Peres, Agência 3

Ana Paula Bortoletto, Idec
Glenn Makuta, Slow Food
Fabiana Muller, Ibfan
Moriti Neto, Agência 3

31/10 – 18h às 20h
Brasília
UnB: Auditório 2 da Faculdade de Saúde
Elisabetta Recine, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutrição
Carolina Chagas, Associação Brasileira de Nutrição
João Peres, Agência 3
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