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- Semana de Alimentação Carioca –
Em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, 16 de Outubro, o Consea/Rio dedica uma
semana inteira de atividades em torno do alimento. Este ano o tema da Semana da Alimentação
Carioca (SAC) será pautado na Agricultura Familiar.No dia 16 de outubro é comemorado o Dia
Mundial da Alimentação, instituído pela FAO (Organizações das Nações Unidas para a
Alimentação e Agricultura). O tema para 2014 é “Alimentar o mundo, cuidar do planeta”.
A proposta é colocar em pauta o reconhecimento da agricultura familiar e dos pequenos
agricultores na produção de alimentos saudáveis e de qualidade; melhora das condições
econômicas e sociais no campo; a preservação da biodiversidade e das tradições culturais. Este
ano, a FAO também elegeu como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Cerca 70% da
comida que chega à mesa do brasileiro vem desse modo de produção.
No Rio de Janeiro, a data é celebrada com a Semana de Alimentação Carioca, organizada pelo
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do município (Consea-Rio) e parceiros, entre os
dias 13 e 18 de outubro. A programação oferece atividade em escola, restaurante popular e
feiras. A proposta é promover um encontro com rodas de conversas, debates e intercâmbios
com agricultores e consumidores sobre o que representa comer hoje e os desafios de alimentar
uma cidade com alimentos saudáveis produzidos na cidade. As atividades são gratuitas e
abertas ao público.
A abertura da SAC será realizada dia 14 de outubro, com o lançamento do vídeo “Sistemas
Alimentares Sustentáveis”. Haverá ainda homenagens para aqueles que se destacaram na área
de Segurança Alimentar e Nutricional. O CRN-4 estará presente na atividade “Café na Roça” no
dia 16 de outubro, das 9h às 15h, onde será realizado o Seminário para a discussão da
agricultura urbana.
End: Sítio do Edinho, Estrada da Batalha nº 202. Rio da Prata. Campo Grande (próximo ao
Largo do Rio da Prata). Transporte gratuito para o local com saídada Cidade Nova e Madureira
com vagas limitadas. Inscrições por email:consea-rio@pcrj.rj.gov.br .
O CRN-4 também marcará presença na atividade do dia 17 de outubro na Feira de Laranjeiras,
das 12h às 17h., onde estão previstas panfletagem, exposição de técnicas de compostagem,
hortas em pequenos espaços, orientações nutricionais. Na oportunidade o CRN-4 lançará o
aplicativo para computadores “Vamos montar o seu prato”, com a finalidade de orientar a
população para hábitos alimentares mais saudáveis.
.
End: Praça do Largo do Machado.

