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 A obesidade infantil cresceu cinco vezes nos últimos 10 anos no mundo. 

 Três milhões de pessoas no Brasil sofrem de obesidade antes dos 10 anos de 

idade. 

 Hábitos alimentares pouco saudáveis na infância podem acarretar sérios 

problemas de saúde na idade adulta. 

 O excesso de consumo de alimentos industrializados pode levar ao aparecimento 

precoce de doenças crônicas. 

A obesidade infantil é considerada 

um grave problema de saúde em todo 

o mundo. 

O Problema 



A alimentação nas escolas 

vem se tornando um dos 

principais temas na 

sociedade mundial e 

brasileira.  

O aumento da obesidade e a comprovação que hábitos alimentares durante a 

infância impactam a saúde de uma pessoa por toda a sua vida, tem provocado 

mudanças nas políticas públicas e na cadeia de fornecimento de alimentos para 

merendas e cantinas 

A escola é um ambiente 

essencial para que produtos 

de qualidade e com critérios 

sustentáveis sejam incluídos 

nas refeições 



Art.20. Os produtos da agricultura familiar e dos empreendedores 

familiares rurais a serem fornecidos para Alimentação Escolar 

serão gêneros alimentícios, priorizando, sempre que possível,  

os alimentos orgânicos e/ou agroecológicos  

(de acordo com a Resolução no 38/2009 - FNDE) 

São 42 milhões 

de merendas 

escolares por dia. 

 



“PROJETO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

SAUDÁVEL RJ” FOI LANÇADO NO GREEN RIO 

2015 COM ADESÃO DE PREFEITOS E  DE 

SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO. 





SEMINÁRIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL RJ 
Foram realizados seminários em Itaperuna, Trajano de  

Moraes, Pinheiral, Paraíba do Sul  e Três Rios atendendo 

a 408 merendeiras, envolvendo mais de 30.000 alunos. 

Foram aplicados 02 testes, aos participantes dos cursos, a saber: um teste aplicado no início do curso (T0) e 

outro teste a ser aplicado ao final do curso (T1) – para fins de obter informações sobre o nível de 

conhecimento dos participantes dos cursos antes e depois desta participação. Ao final do curso as 

merendeiras receberam certificados reconhecidos pelo MEC  em seminários realizados em cada um dos 

Municípios. 



O volume total de compras para a merenda escolar, nesses cinco municípios, foi estimado 

em R$ 6.000.000,00, durante o ano de 2015. As compras de fornecedores locais 

representavam 56,9% no primeiro semestre e passaram para 76,8% ao final do segundo 

semestre de 2015. Houve incremento de R$ 1.164.480,00 nas compras de fornecedores 

locais, ou seja mais 34,9% em comparação com o primeiro semestre, contribuindo 

decisivamente para o desenvolvimento local e regional, Ocorreu uma redução de 11.496 

quilos de gorduras, sal, açúcar e produtos processados/ultraprocessados (produtos que em 

excesso afetam a saúde) trocados por um aumento de 18.236 quilos de frutas, vegetais e 

produtos in natura (mais saudáveis) 



Os resultados alcançados foram apresentados durante o Green Rio 2016 , na Marina da Glória do Rio de 

Janeiro. 

Caravanas com merendeiras e todos os prefeitos dos municípios contemplados foram ao Green Rio 2016 

para a entrega dos Destaques do Projeto Alimentação Escolar Saudável RJ. 

2016 



Crescimento do evento, delegação da Alemanha com 32 pessoas e estande alemão promovendo 
Bioeconomia, consolidam Green Rio 2018 como marketplace da Economia Verde 

2018 
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