
 

São Paulo, 14 de setembro de 2018. 

De: Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) 

Para: Leticia Baird - Procuradora de Justiça do Ministério Público do                      

Meio Ambiente do Estado da Bahia 

Referência: Escola Sustentável – Ministério Público do Estado da Bahia  

 A Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) através dessa carta vem manifestar seu apoio ao 

projeto “Escola Sustentável” coordenado pelo Ministério Público do Estado da Bahia em parceria 

com a Humane International Society (HSI) no Brasil.  

 Entendemos que a missão da escola sustentável é melhorar a saúde dos alunos,  através 

da introdução de alimentos regionais de origem vegetal com elevado perfil nutricional associado 

à redução do impacto ambiental gerado para a produção de tais insumos uma vez que é sabido e 

reconhecido o menor uso de recursos naturais requerido para a produção de alimentos de origem 

vegetal comparados aos de origem animal. O programa envolve questões sociais importantes 

gerando maior renda aos  agricultores  e associação de moradores, os quilombolas, que poderão 

abastecer os distritos escolares com alimentos vegetais produzidos localmente, nas cidades de 

Serrina, Barroca, Teofilâdia e Biritinga.  

 O Programa tem um papel de grande importância na região, levando para as crianças em 

vulnerabilidade social, o acesso a alimentação rica em nutrientes, vitaminas e minerais, com 

adequado balanceamento nutricional.  Portanto a iniciativa é de extrema importância para a 

melhoria da condição de vida dessas crianças.   

 Nós, profissionais de saúde da SVB, trabalhamos para levar informações e orientar toda e 

qualquer iniciativa que valorize a alimentação a base de vegetais no âmbito de políticas públicas 

e privadas, iniciativas que levem à redução no consumo de alimentos de origem animal, a fim de 

tornar esta prática ainda mais segura e saudável principalmente para as crianças, como é o caso 

deste programa, corrigindo informações desprovidas de embasamento científico que possam vir 

a atrapalhar o acesso à programas de alimentação nutritivos e adequados, reconhecidos 

mundialmente como seguros e adequados.  

 Para isso temos um suporte científico que corrobora essa prática. Os trabalhos científicos 

e as revisões sistemáticas quando avaliam o estado nutricional de crianças vegetarianas, não en-

contram diferenças significativas, provando a segurança dessa prática alimentar. Amparados  
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nessas informações instituições como a Academy of Nutrition and Dietetics (2016) e a American   

Dietetic Association; Dietitians of Canada (2013), reconhecem que a alimentação vegetariana é 

adequada em todas as fases da vida incluindo a infância, contanto que todos os cuidados        

alimentares e adequações nutricionais sejam realizados, como deve ser preconizado para     

qualquer tipo de dieta. 

 A alimentação vegetariana bem planejada, assim como cientificamente endossada por 

renomadas entidades, comprovadamente não oferece riscos a criança, assim como qualquer   

outra dieta bem planejada. Os cardápios e preparações do Programa Escola Sustentável foram 

calculados e avaliados pelo comitê de médicos e nutricionistas que suportam cientificamente o 

departamento de saúde e nutrição da SVB. Portanto, discordamos do posicionamento técnico no 

Ofício do Conselho Federal de Nutrição (CFN) entregue a Coordenação Geral do Programa       

Nacional de Alimentação Escolar do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (CGPAE/

FNDE).    

 No ensejo, reafirmamos nosso compromisso e parceria para o Projeto “Escola              

Sustentável”, nos colocamos a disposição para contribuição no que for necessário. 

 

Atenciosamente, 

________________________________ 
Ricardo Laurino  

Presidente - Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB)  
ricardo@svb.org.br 

(41) 99153-5617 

________________________________ 
Alessandra Luglio  

Nutricionista CRN 3 6893 
Coordenadora - Departamento de Saúde e Nutrição - Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB)  

alessandra@svb.org.br 
(11) 98245-4593 

________________________________ 
Aline Camargo Vieira 

Nutricionista CRN 18230  
Coordenadora - Nutrição Materno-Infantil - Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB)  

aline@svb.org.br 
(11) 97536-8095
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