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Trabalhos desenvolvidos para este evento: 

x Elaboração e/ou atualização de mailings; 

x Redação de release e notas sobre o evento e inscrições; 

x Envio do release para jornais, revistas, sites, emissoras de rádio e de TV; 

x Envio de notas de serviço para os principais roteiros de cultura; 

x Atendimento à imprensa durante os três dias do evento; 

x Sugestão e negociação de pautas; 

x Sugestão e agendamento de entrevistas; 

x Envio de releases para formadores de opinião; x 

Confecção de relatório de resultados. 

RELEASE 

SESC SÃO PAULO REALIZASEMINÁRIO INTERNACIONAL ALIMENTAÇÃO HOJE: 

ENTRE CARÊNCIAS E EXCESSOS, REUNINDOESPECIALISTAS NO SESC BELENZINHO 

Baseado no conceito de segurança alimentar, evento comemora os 20 anos 
do pro grama Mesa Brasil. Os aspectos culturais da alimentação e o impacto 
das decisões políticas e econômicas nos hábitos à mesa são alguns dos temas. 

Entre os dias 28e 30 de outubro, o SescSão Paulo realizao Seminário Internacional Alimentação 
Hoje: Entre Carências e Excessos, no Sesc Belenzinho. 

Acompanhando as transformações sócioculturais e tecnológicas da sociedade contemporânea, a 
alimentação vem ganhando ao longo dos anos dimensões que vão além da ancestral necessidade 
biológica de comer para manter-se vivo. Tema contemporâneo cada vez mais complexo, o ato de 
se alimentar abarca questões multidisciplinares, especialmente de ordem cultural, política e 
econômica. 

Com atividades na unidade e uma vivência externa, o seminário tem a intenção de debater a 
alimentação por meio do ponto de vista de profissionais ligados ao assunto de diferentes áreas, 
entre elas ciência, jornalismo especializado, publicidade, movimentos sociais e estudos culturais. O 
confronto dessas várias visões poderá explicitar os dilemas relacionados ao assunto. 

O seminário vai reunir importantes especialistas do Brasil, Espanha e Estados Unidos: Alan 
Bojanic, Aline Rissatto, Ana Paula Bortoletto, Bela Gil, EkaterineKarageorgiadis, ElisabettaRecine, 
Enrique Jacoby, Francisco Menezes, Helena Maria Afonso Jacob, Jeffrey M. Smith, Joana 
Pellerano, José Esquinas Alcázar, Josimar Melo, Julicristie M. de Oliveira, Lourdes Maria Corrêa 
Cabral, Mara Salles, Neide Rigo, Patrícia Gentil, Renato Maluf, Sophie Deram. 
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A conferência sobre os dilemas de segurança alimentar e nutricional abre o encontro no dia 
28,com o engenheiro agrônomo Alan Bojanic e o professor Renato Maluf. 

No dia 29, a principal atividade é um bate-papo sobre os aspectos culturais dos alimentos, entrea 
apresentadora Bela Gil, a chef Mara Salles e os jornalistas Joana Pellerano e Josimar Melo. 

No encerramento, dia 30, acontecem as vivências e oficinas, atividades opcionais que fazem parte 
da programação do seminário. Com vagas limitadas e acesso mediante inscrições antecipadas, que 
podem ser feitas pelo link: sescsp.org.br/alimentacaohoje ou pessoalmente nas Centrais de 
Atendimento das unidades do Sesc São Paulo, as atividades vão abordar temas como as plantas 
alimentícias não convencionais encontradas no espaço urbano. 

Outra atividade será uma vivência em que os participantes vão poder acompanhar da coleta à 
entrega de alimentos nas instituições que fazem parte do Programa Mesa Brasil. 

Sobre o Mesa Brasil 
O programa Mesa Brasil foi criado pelo SESC São Pauloem 1994 para combater o desperdício de 
alimentos por meio de um elo entre empresas e instituições sociais. Desde 2003, foi replicado em 
todo o país. 

As equipes se dirigem diariamente aos locais de doação (supermercados, mercados municipais, 
feiras livres, centrais de abastecimento, padarias, confeitarias e indústrias), recebem os 
alimentos-todos próprios para consumo, mas que seriam descartados-, fazem a seleção e os 
encaminham para as instituições sociais credenciadas (creches, abrigos, albergues, casas de 
convivência, casas de repouso para idosos, casas de atendimento a pessoas com alguma 
deficiência física ou intelectual). 

Cerca de 80% da quantidade arrecadada é composta por frutas, legumes e verduras. Os 20% 
restantes se dividem entre arroz, feijão, macarrão, óleo, farinhas, carnes, ovos, açúcar, sucos, 
leite, pães, bolos, biscoitos, geleias, cereais matinais e sorvetes. 

O programa atende 42 cidades e, desde sua criação, o número de instituições beneficiadas já 
cresceu dez vezes. Só no ano passado, 3,5 mil toneladas de alimentos arrecadados em 540 
empresas beneficiaram 143 mil pessoas de 730 instituições.Definido como um programa de 
segurança alimentar e nutricional sustentável, ele é uma ponte que busca onde sobra e entrega 
onde falta, contribuindo para diminuir a fome e o abismo da desigualdade social no País, afirma 
Danilo Santos de Miranda, diretor regional do SESC SP. 

http://seminário.com/
http://sescsp.org.br/alimentacaohoje
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PRINCIPAIS RESULTADOS CONQUISTADOS EM MÍDIAS IMPRESAS E DIGITAIS 
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Valor Econômico 
22/10/2014 
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Veja São Paulo 
24/10/2014 
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Revista Menu 6/10/2014 
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Estado de São Paulo - Paladar 
20/10/2014 
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Valor Econômico 
22/10/2014 
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Veja São Paulo 
23/10/2014 

 

 



 

 

Divirta-se - Estadão 24/10/2014 
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UOL Comidas e Bebidas 
27/10/2014 
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Prazeres da Mesa 
16/10/2014 

 


