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RELATO DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DA ESTRATÉGIA 

DA PREVENÇÃO E CONTROLE DA OBESIDADE DA CAISAN 

 

DATA: 05 de Maio de 2014 

HORÁRIO: 14:40 ás 16:00 

LOCAL: Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 3º andar, Auditório da SAGI 

 

 

RELATO 

 

 A segunda reunião do Comitê Gestor da Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da 

Obesidade, no ano de 2014, tinha como pauta: o plano de comunicação para a divulgação do 

documento de Recomendações para estados e municípios, o plano de trabalho de 2014, o 

cronograma de reuniões em 2014 e a apresentação sobre as Possibilidades de ações do MPOG 

com a Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade. 

 Janine Giuberti Coutinho , coordenadora, da Coordenação Geral de Educação Alimentar e 

Nutricional, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, iniciou a reunião 

apresentando a pauta e anunciando a diagramação e inserção de fotos à versão final do 

documento de Recomendações para estados e municípios e reforçando a importância de intensa 

divulgação. Informou que serão impressas, com o apoio do Consea, versões com e sem a logo 

do Brasil sem Miséria, devido às regras relacionadas ao ano eleitoral. Visando maior 
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transparência e visibilidade da Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade  

está em construção sua apresentação na página eletrônica da CAISAN, que terão todas as fases 

de construção do documento, assim como as atas de reuniões do Comitê Gestor.  

 A representante do MDS apontou como espaços para a divulgação da Estratégia: as Oficinas 

Regionais do SISAN, o Congresso Brasileiro de Nutrição (CONBRAN), Go ENAN e ENAC’s, 

Elisabete da Anvisa citou que a rede InforSan poderá divulgar o documento também. Janine 

propôs a elaboração de um release para divulgação entre parceiros como o Instituto Alana, o 

IDEC, a ABESO, o CFN e Redes parceiras.  . 

 A representante do Ministério da Saúde, Gisele Bortolini indicou a divulgação da Estratégia 

no Encontro de Secretários Municipais de Saúde, que ocorrerá em junho de 2014 e no Fórum 

de Doenças Crônicas não transmissíveis, que contará com uma mesa de discussão sobre a 

Estratégia. 

 A representante do FNDE sugeriu a divulgação da Estratégia em Encontros nas regiões 

centro-oeste e norte.  

 Silvia, da assessoria de comunicação da Caisan vai solicitar apoio da Ascom para a 

elaboração de um vídeo. Por fim, reforçou-se a importância de intensa divulgação da Estratégia 

por todos os setores e apoio aos municípios. 

 Sobre o Plano de trabalho foram esclarecidas questões sobre as implicações da Resolução do 

Conanda referente à publicidade infantil e definido que este tema será discutido na reunião do 

Pleno Executivo da Caisan que ocorrerá dia 13 de maio. Foram propostas as seguintes datas 

para as próximas reuniões do Comitê gestor: 01 de junho, 01 de setembro e 3 de novembro.  

 O Carlos  MPOG apresentou a Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do 

Servidor Público Federal (PASS) que propõe mudança no paradigma na promoção da saúde 

destes trabalhadores. Foram apresentados o marco legal da política e sua contextualização, 

diretrizes e modo de funcionamento, dados de saúde dos servidores, sistema de informação e o 

Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal- SIASS e as ações 

propostas por esta política. 

 Após breve discussão sobre a política decidiu-se pela formação de um grupo de trabalho de 

proposição de uma diretriz específica de promoção da alimentação saudável para os servidores 

públicos federais, no âmbito do comitê. 
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 A estratégia poderá ser divulgada nas Conferências Regionais  de Saúde do/a Trabalhador/a. 

Para tanto foi solicitada a versão geral do Plano. 

Janine, informou sobre as ações abaixo: 

- Instituição do Comitê no âmbito da CAISAN 

- Publicação de artigo relacionando alimentação adequada e saudável, direito humano à 

alimentação adequada e o Programa de Aquisição de alimentos em Revista do SCN 

- Proposta de evento paralelo (ICN2)  enviada ao MRE 

  

Encaminhamentos: 

 Preparação de release e lista de parceiros para colaborar com a divulgação 

 Elaboração de cronograma de eventos de cada área 

 Finalização do documento do Plano Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade  

   Minuta de ofício a ser elaborada pelo MPOG 

 Elaboração de um plano de divulgação do documento da “Estratégia Intersetorial de 

Prevenção e Controle da Obesidade: recomendações para estados e municípios”. Intensa 

divulgação da Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade 

 


