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A Semana da Alimentação 2014, que tem como tema este ano, “Alimentar o Mundo, Cuidar 

do Planeta”, iniciou na tarde de ontem, 22, no CTG Querência do General Abreu. Secretárias 

municipais, funcionários e centenas de professores compareceram no local para prestigiar a 

Abertura do evento que contou com a palestra, “Segurança Alimentar e Nutricional 

Sustentável”, ministrada pela Nutricionista da EMATER, Leila Ghizzoni. Segundo a 

palestrante o evento é composto por todos os funcionários das escolas, entre eles, 

professores e merendeiras. Alimentação saudável, desperdício de alimentos, uso de 

agrotóxicos e segurança alimentar, foram assuntos abordados na apresentação. A 

nutricionista da SMEC, Letícia Malheiros, destacou a importância da Semana da Alimentação, 

“É uma forma de mostrar para os professores e principalmente aos alunos, os produtos que 

são utilizados na agricultura familiar, e o que é utilizado na alimentação escolar”. Durante a 

manhã de hoje,23, as atividades estão tendo continuidade com práticas recreativas, palestra 

sobre o Aproveitamento Integral dos Alimentos, concurso de Alimentação Sustentável e 

oficina de beleza. A atividade é desenvolvida pela SMEC e pela EMATER, segundo e 

extensionista social, AngelaBisfeld, a EMATER, trabalha com a segurança, a agricultura e 

pecuária familiar, e tenta atingir as escolas e o público infantil, “Acreditamos que a mudança 

começa pelas crianças que conseguem levar os conhecimentos para suas casas, parcerias 

como esta com a SMEC são formadas para que a cada ano seja realizada esta Semana da 

Alimentação no município, este ano o foco do trabalho é o aproveitamento integral dos 

alimentos”. Amanhã, sexta-feira, 24, na Praça Borges de Medeiros, juntamente com a Feira 

da Economia Solidária, a partir das 8h30min, alunos das escolas municipais, do 7º e 8º ano, 

estarão expondo trabalhos desenvolvidos em âmbito escolar, uma oficina de aproveitamento 

integral dos alimentos será realizada. Na oportunidade a Secretaria da Saúde estará 

realizando a verificação de pressão arterial e efetuando teste de HGT- Glicemia capilar. 

Prestigie! 
  


