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TOP 3 : Desafios relacionados à alimentação saudável no Brasil.
 TESE ( SUGESTÃO ) : São muitos os desafios alimentares na atual
sociedade brasileira, entre eles, a dificuldade do acesso a alimentos
saudáveis para consumo e a falta de educação alimentar.

Repertórios ( sugestões ) :
* A Hora da Estrela ( Clarice Lispector – 1977 ) : a personagem principal,
Macabéa, era muito magra e pálida, pois não se alimentava direito.
Basicamente vivia de cachorro-quente com Coca-Cola, que comia na hora do
almoço, em pé, no balcão de uma lanchonete ou no escritório em que
trabalhava. Não sabia o que era uma refeição quente;
* “O importante não é viver, mas viver bem”. Platão – filósofo;
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 “Não vivemos para comer, mas comemos para viver” – Sócrates;

 American Way of Life ( estilo de vida americano de alimentar-se por
meio de “fast-food”, refeições ricas em gordura, sódio, açúcar ).

PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO ( Sugestões ) :
Ministério da Agricultura aliado às secretarias de segurança alimentar
devem promover a ampliação do incentivo, por meio de insumos e
empréstimos bancários com juros reduzidos, aos agricultores que atuam
no cultivo orgânico e familiar com o intuito de melhorar a oferta de
alimentação saudável para o povo brasileiro;
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 Ministério da educação deve promover nas escolas, desde as
séries iniciais, a educação alimentar não só por uma matéria
obrigatória, mas também, por intermédio de projetos
pedagógicos ( palestras ministradas por especialistas no assunto,
exibição de documentários sobre diminuir o desperdício, feiras
culturais ) com a participação de toda a comunidade com a
finalidade de ampliar o conhecimento e melhor combater os
problemas decorrentes da ingestão de alimentos pouco
saudáveis.
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TOP 4 : A importância da inserção do idoso na sociedade da informação: da
inclusão digital à inclusão social no Brasil do século XXI.
TESE (sugestão ) : A expectativa de vida do povo brasileiro, segundo o
IBGE, ao nascer em 2019, é de 80 anos para mulheres e de 73 anos para
homens. Nesse contexto, é necessária a inclusão digital dos longevos,
porém existem embargos que precisam ser superados para que essa
inserção ocorra, entre eles destacam-se, as ínfimas políticas públicas
educacionais e o preconceito, ainda arraigado na sociedade, acerca da
desvalia social do provecto no país.
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