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Especialistas destacam importância
da educação nutricional da população

A preocupação com o aumen-
to do consumo de alimentos 
processados e industrializa-
dos e a consequente necessi-
dade de ampliação da educa-
ção nutricional da população 
permearam as falas dos parti-
cipantes de audiência pública 
realizada pela Comissão de 
Participação Popular na últi-
ma sexta-feira (2). Requerida 
pela presidente da comissão, 
deputada Marília Campos 
(PT), a reunião atendeu a soli-
citação do Conselho Regional 
de Nutricionistas da 9ª Região 
– Minas Gerais (CRN-MG).

A presidente do con-
selho, Elizabeth Rios Neto, 
apresentou uma pesquisa do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), a 
qual aponta que a parcela da 
população com excesso de 
peso cresceu mais de 20% 
nos últimos anos. As conse-
quências foram o aumento 
de doenças crônicas como 
diabetes, hipertensão, câncer 
e cardiopatias.

“Os números são um aler-
ta ao nosso conselho, pois os 
nossos profissionais não estão 
bem inseridos nos órgãos pú-
blicos”, disse Elizabeth, ressal-
tando que há defasagem de 

nutricionistas nos hospitais 
mineiros, nas escolas e em 
outros espaços públicos.

A nutricionista destacou 
que há leis estaduais sobre o 
assunto, como a Lei 15.072, 
de 2004, que dispõe sobre a 
promoção da educação ali-
mentar e nutricional nas es-
colas, mas que elas não são 
devidamente seguidas. “É 
uma pena, pois a formação 

de bons hábitos alimentares 
é feita em casa e na escola”, 
lamentou.

A importância da atuação 
do nutricionista na educação 
básica também foi defendida 
pelo presidente do Conse-
lho Federal de Nutricionistas 
(CFN), Élido Bonomo. Ele lem-
brou que a categoria reivindica 
há quase uma década a con-
tratação de um nutricionista 

para cada Superintendência 
Regional de Ensino (SRE), mas 
que a medida está sendo im-
plementada somente agora.

Bonomo também defen-
deu a luta contra a pulveri-
zação de agrotóxicos por via 
aérea, a proibição do uso de 
algumas dessas substâncias 
já vetadas em outros países 
e o fim de benefícios fiscais 
para o setor.

Obesidade infantil gera preocupação
A jornalista Desirée Ruas, re-
presentante da Rede Brasi-
leira Infância e Consumo (Re-
brinc), lamentando o fato de 
mais de 30% da população in-
fantil brasileira apresentar so-
brepeso ou obesidade, expôs 
sua preocupação com o bom-
bardeio de apelos de consu-
mo de alimentos processados 
às crianças. “Há um grande 
abuso. Várias entidades estão 
se mobilizando contra o con-
sumismo infantil”, advertiu. 
“Estão usando cores, efeitos 

visuais e artistas para vender 
produtos não saudáveis para 
crianças”, complementou.
Avanços – Beatriz Leandro, 
da Câmara Governamental 
Interestadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Cai-
sam), citou algumas ações 
promovidas pelo Estado na 
área. Além da contratação 
de nutricionistas para todas 
as 53 SREs, ela ressaltou que 
o governo estadual passou a 
investir o mesmo valor que 
o governo federal aplica no 

Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE), 
que abrange a alimentação 
dos alunos, ampliando os re-
cursos de R$ 150 milhões pa-
ra R$ 300 milhões.
Agrotóxicos – Em sua fala, 
a deputada Marília Campos 
enfatizou a necessidade de 
se alertar a população sobre 
a contaminação por agrotó-
xicos. “Esse é um mercado 
poderoso, que movimenta 
R$ 42 bilhões no mundo, 
sendo que o Brasil é respon-

sável por pelo menos 20% 
desse valor”, salientou.

Já o deputado André 
Quintão (PT) destacou que, 
com os governos de Lula e 
Dilma, o Brasil conseguiu sair 
do Mapa da Fome, elaborado 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), e que o pro-
blema agora é a qualidade 
dos alimentos consumidos.

Nesse sentido, ele defendeu 
a ampliação de programas gover-
namentais que induzam o con-
sumo de alimentos saudáveis.

A segurança nutricional da população foi tema de audiência pública da Comissão de Participação Popular

 Raíla Melo
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 0h Zás – Grupo Aruanda 
 0h30 Comissão de Participação Popular  (12/7) – Situação das 

famílias da comunidade de Cabeira do Piabinha, no Parque do 
Cariri, em Salto da Divisa

 3h45 Palestra – Formação política para educadores, com Maria 
Elizabeth Marques

 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 1: O 
surgimento da proteção à infância

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Sala de Imprensa (Eleições 2016 / Juiz de Fora)

 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Cartórios e a Convenção de Haia 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão do Trabalho (24/8) – A atual situação da Justiça do 

Trabalho no Estado
 13h Horário Político
 13h10 Mundo Político

13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
14h15 Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack (12/7) – 

Relação das comunidades terapêuticas com o Estado
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa (Eleições 2016 / Juiz de Fora)
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Palestra TRE (Antes do voto) – Propaganda institucional, com 

Diogo Cruvinel
20h30 Horário Político
 20h40 Comissão Especial de Indicação para Diretor-Geral do IEF 

(inédito) – Arguição  pública de João Paulo Mello Rodrigues Sarmento 
21h30	 #Confirma	
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Conflitos em ocupações urbanas

• programação sujeita a alterações 

Segunda-feira (5/9)
20 horas

• Segunda Musical (Teatro) – concertos de harpa e piano, com os músicos 
Gabriel Telles e Jennifer Pereira

Terça-feira (6/9)
9 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 
de convidados, a violência em São Joaquim de Bicas e região. Requeri-
mento: deputado Sargento Rodrigues

9h30
• Reunião preparatória para o fórum técnico Startups em Minas (Sala de 

Reuniões 1 da GPI)
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório)
11 horas

• Comissão de Esporte (Plenarinho II)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Administração Pública (Auditório) 
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) 
• Comissão de Transporte (Auditório)

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

16 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho II) 
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV)

Quinta-feira (8/9)
9h30

• Comissão de Educação (Plenarinho IV) 
10 horas

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) 
15 horas

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV)

Sexta-feira (9/9)
12 horas

• Zás (Teatro) – show Narciso deu um grito, com Marcelo Veronez
13 horas

• Comissão de Assuntos Municipais (Capitólio) – debater, com a pre-
sença de convidados, o impasse em relação à ocupação das mar-
gens do Lago de Furnas. Requerimento: deputado Fred Costa e de-
putada Geisa Teixeira

Errata: No cabeçalho do Assembleia Informa do dia 2 de setembro, foi informado 
erroneamente que a edição seria de quarta-feira, e não de sexta-feira.


