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Novo site sobre Guias Alimentares
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) lançou um novo site
sobre Guias Alimentares que servirá como uma plataforma para a troca de informações sobre
guias alimentares em nível global. O site contém guias de 67 países e será atualizado
regularmente. Também contém um grande número de manuais, materiais educativos e informes
científicos sobre o desenvolvimento e implementação de guias alimentares. Os Guias Alimentares
são instrumentos muito importantes nas mãos dos países para harmonizar as políticas e
programas de agricultura, saúde e nutrição de acordo com as necessidades de suas populações.
Os guias fornecem orientações oficiais sobre os alimentos, os grupos de alimentos e os padrões
alimentares que promovem a saúde e protegem contra enfermidades, e estão dirigidas às
pessoas saudáveis de todas as idades e origens. Escreva seus comentários e sugestões para a
melhora e expansão do site para dietary-guidelines@fao.org.
Levantamento do MDS sobre Sisan
A promoção da Segurança Alimentar e Nutricional dos brasileiros e a implantação de políticas e
ações que garantam o Direito Humano à Alimentação Adequada estão cada vez mais no centro
das atenções de gestores estaduais e municipais, e o governo federal tem um papel
imprescindível
no
fomento
dessas
ações
em
todo
o
país.
Essa é a principal conclusão de um mapeamento inédito, divulgado pela Câmara Interministerial
de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan), coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS). Intitulado MapaSAN, o levantamento retrata a situação atual
de estrutura e gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar (Sisan) em 1.628 municípios,
além de 23 estados e do Distrito Federal. Os dados foram coletados entre agosto e novembro de
2014, e o resultado preliminar está disponível no site do MDS.
5ª Conferência Nacional
O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) enviou, no último dia 20,
aos estados e municípios, o comunicado 001/2015 que contém informações gerais sobre a 5ª
Conferência Nacional, que será promovida de 3 a 6 de novembro, em Brasília. O tema escolhido
é “Comida de verdade no campo e na cidade: por direitos e soberania alimentar”. Antes da etapa
nacional ocorrem as conferências municipais/regionais/ territoriais, cujo prazo vai até 30 de
junho, e estaduais/distrital, até 15 de agosto.
Conbran 2016
Já iniciariam os preparativos para a próxima edição do Congresso Brasileiro de Nutrição.
Representantes da Asbran e da Associação Gaúcha de Nutrição (Agan) reuniram-se em Porto
Alegre, cidade sede do evento, para definir o cronograma de trabalho e visitar locais que possam
abrigar o congresso.

