I Seminário Estadual da Rede-SANS
Desafios e estratégias para a promoção da alimentação saudável
adequada e solidária no Estado de São Paulo

8, 9 e 10 de agosto de 2012

Local: Majestic Hotel - Águas de Lindóia/SP
REDE-SANS E SEUS PRINCÍPIOS
O I Seminário Estadual da Rede-SANS é uma iniciativa viabilizada com recursos do
MCTI por meio de encomenda transversal via FINEP, executada pela Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Instituto de Biociências de Botucatu em
parceria com o Instituto Harpia Harpyia. A Rede-SANS (www.redesans.com.br) tem
como missão articular e envolver pessoas e instituições de diferentes contextos numa
ação integrada de defesa e promoção da alimentação saudável, adequada e solidária.
Somos pessoas e instituições de diferentes cenários, articuladas em redes locais de
caráter intersetorial atuando, por ora, em 29 municípios do Estado de São Paulo. A
característica mais marcante da Rede-SANS é a articulação entre o fazer político da
sociedade civil e o saber técnico-científico acadêmico.

OBJETIVO DO EVENTO
O I Seminário Estadual da Rede-SANS: Desafios e estratégias para a promoção da
alimentação saudável adequada e solidária no Estado de São Paulo tem por objetivo
divulgar, discutir e promover parcerias para a execução integrada de programas,
projetos, ações e iniciativas em Segurança Alimentar e Nutricional que sejam de
interesse para o desenvolvimento humano e social no Estado de São Paulo, com
ênfase na defesa e promoção da alimentação saudável, adequada e solidária.

TEMAS ABORDADOS






Produção de alimentos e sustentabilidade
Comércio e consumo de alimentos na sociedade contemporânea
Ciência, tecnologia e inovação em Segurança Alimentar e Nutricional
A diversidade do povo brasileiro
O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN)

Confira a programação completa no site da Rede-SANS: www.redesans.com.br

PÚBLICO ALVO
O público alvo do seminário são pessoas de todos os segmentos sociais, envolvidas ou
interessadas em atividades que contribuam com a realização da missão da Rede-SANS,
que é também missão dos que se colocam a serviço da promoção e defesa do Direito
Humano à Alimentação Adequada.

INSCRIÇÕES GRATUITAS
Inscrição para o evento no site da Rede-SANS: www.redesans.com.br
Inscrição de trabalhos veja informações em “inscrição de trabalhos” no site da RedeSANS: www.redesans.com.br

FALE CONOSCO
Telefone: (14) 3880-0146
E-mail: seminarioestadual@redesans.com.br

