Tudo o que você queria saber sobre alimentos orgânicos
e tinha medo de perguntar
Dia 27 de junho, no Parque do Ibirapuera, no Auditório da Escola de Astrofísica, a partir das 9h30

A AAO - Associação de Agricultura Orgânica de São Paulo, juntamente com o Instituto Kairós de Consumo
Responsável e o Instituto 5 Elementos, convidam os jornalistas para brunch orgânico e Encontro com fontes do
setor de orgânicos no dia 27 de junho, a partir das 9h30, no Parque do Ibirapuera. Cinco especialistas
estarão a postos para esclarecer dúvidas referentes aos alimentos orgânicos e à agroecologia. Em seguida, os
jornalistas poderão visitar, no Pavilhão da Bienal do Ibirapuera, a Bio Brazil Fair e a Biofach América Latina, as
maiores feiras do setor no Brasil de produtos orgânicos e sustentáveis.
O que é agroecologia e agricultura orgânica? Alimentos orgânicos são mais caros? E mais nutritivos? Orgânicos
podem dar conta de alimentar o mundo? Como saber se um alimento é orgânico de verdade? Quais as vantagens
de incluir orgânicos na merenda escolar?
Essas e várias outras questões referentes à agricultura orgânica e aos alimentos produzidos sem o uso de
adubos sintéticos e agrotóxicos serão respondidas na entrevista coletiva promovida pela AAO - Associação de
Agricultura Orgânica de São Paulo, em parceria com o Instituto 5 Elementos e o Instituto Kairós de Consumo
Responsável, no dia 27 de junho, no Parque do Ibirapuera, no Auditório da Escola de Astrofísica, a partir
das 9h30
Em vista do avanço do tema na mídia, o objetivo do evento, informa o presidente da AAO, Guaraci Diniz, é
enriquecer o conhecimento dos jornalistas a respeito do universo orgânico, tentando esclarecer o máximo de
dúvidas, além de quebrar alguns paradigmas bastante repetidos nos meios de comunicação, como o de que
alimentos orgânicos são “caros e artigos de luxo”. Será?
Além disso, os organizadores prepararam um banco de fontes sobre o tema, com o contato de vários
especialistas do setor, a ser distribuído durante a coletiva, além do “Catálogo Nacional de Produtos Orgânicos,
Naturais e Sustentáveis”, recém-lançado pela Ferrari Stella Comunicação e que conta com uma lista de 450
produtores certificados de alimentos orgânicos, com dados completos para contato.
Os cinco especialistas presentes ao evento promoverão apresentações de 15 minutos cada, que servirão de apoio
às perguntas dos jornalistas. Antes e durante as apresentações, será servido um delicioso brunch, 100%
orgânico.
Ao fim, os jornalistas poderão visitar a Bio Brazil Fair e a Biofach América Latina, as maiores feiras nacionais
de produtos orgânicos e sustentáveis, que serão realizadas entre os dias 27 e 30 de junho, no Pavilhão da Bienal,
também no Parque do Ibirapuera.

Programação
9h às 9h30 - Credenciamento e brunch orgânico
9h30 às 9h45 - O que é agricultura orgânica?
Por Guaraci Diniz, presidente da AAO-SP e produtor rural agroecológico há 25 anos no Sítio Duas Cachoeiras,
em Amparo (SP), além de professor de educação ambiental.

9h45 às 10h - Alimentos orgânicos são mais nutritivos?
Por Eric Slywitch, médico e mestre em nutrição. Especialista em nutrologia, nutrição parenteral e enteral,
pós-graduado em Nutrição Clínica e diretor do Departamento de Medicina e Nutrição da Sociedade Vegetariana
Brasileira e autor de vários livros sobre o tema.

10h às 10h15 - Orgânicos podem alimentar o mundo?
Por Carlos Armênio Khatounian, engenheiro agrônomo e professor-doutor da Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (Esalq-USP) nas áreas de agroecologia e agricultura orgânica.

10h15 às 10h30 - Alimentos orgânicos são realmente mais caros? Compras públicas
Por Ana Flávia Borges Badue, educadora ambiental, conselheira da AAO e membro do Instituto Kairós de
Consumo Responsável.

10h30 às 10h45 - Legislação de orgânicos e os números do setor no Brasil
Por Marcelo Silvestre Laurino, coordenador da Comissão da Produção Orgânica de São Paulo, engenheiro
agrônomo e fiscal agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

10h45 às 12h - Espaço aberto às perguntas.
Local: Parque do Ibirapuera, Auditório da Escola de Astrofísica. Entrada de pedestres pelo portão 10 na Av.
Pedro Álvares Cabral e de carro pelo portão 3. Estacionamento com Zona Azul.
Informações à imprensa
Marcio Stanziani, secretário-executivo da AAO
Tel. (11) 3875-2625 e 9 6864-4349, e-mail marcio@aao.org.br
Confirmar presença pelo e-mail: atendimento@aao.org.br

