
TRADUÇÃO LIVRE DA RESPOSTA DA EMBAIXADA DOS EUA P/ OFÍCIO P/ MICHELLE OBAMA 

DANDO CIÊNCIA DA LEI 16140/2015 S/ MERENDA ORGÂNICA 

 

Brasília, 24/04/15 

 

Agradeço sua carta de 1º de abril endereçada à 1ª dama Michelle Obama. Gostaria de 

responder em seu nome com informações sobre o que a Embaixada e Consulados estão 

fazendo no Brasil neste tema. 

 

Seu ofício descreve iniciativas muito positivas em S. Paulo para promover estilos de vida 

saudáveis e melhorar nutrição infantil. Imediatamente pensei no trabalho que realizamos em 

Brasília com os Ministérios de Saúde e Esportes com quem discutimos como promover saúde 

e vida ativa. Em Washington estamos realizando o mesmo trabalho com os respectivos 

ministérios. Nós assistimos o ministro brasileiro e funcionários quando estiveram em Washington 

e se reuniram com o presidente do Conselho de Condicionamento Físico, Esportes e Nutrição 

dos EUA. 

 

Em adição aos nossos esforços no nível federal, temos um relacionamento produtivo com o 

estado de S. Paulo. Em 25/03/13 assinamos um memorando de entendimento para 

cooperação, incluindo educação, inovação, segurança pública, comércio, investimento e 

outros temas. Caso deseje podemos lhe por em contato com nosso Depto de Agricultura, o 

qual administra programas de comida e nutrição nas escolas públicas nos EUA, considerando 

que a nova lei irá enfatizar refeições mais saudáveis nas escolas de S. Paulo. Nosso depto tem 

ainda programas relacionados à certificação orgânica, os quais podem vir a ser de seu 

interesse. Podemos lhe por em contato com pessoas nesta área também. 

 

Finalmente, eu estou impressionada com a participação de pequenos fazendeiros no 

programa previsto na lei que o Sr. descreveu. Membros da Embaixada recentemente 

participaram da premiação de “Mulheres em Negócios”, promovida pelo Sebrae. Na 

ocasião, uma empreendedora de Brasília, que tem uma fazenda de produção orgãnica 

ganhou o prêmio nacional. Como parte do prêmio, o Sebrae está organizando sua visita aos 

EUA e estamos apoiando-a no seu giro por fazendas bem sucedidas na produção orgânica. 

 

Os elementos da lei parecem muito promissores e eu aplaudo seus esforços para aprimorar a 

saúde e nutrição para crianças. Nós lhe desejamos o melhor conforme os projetos seguirem 

crescendo. 

 

Sinceramente, 

 

Liliana Ayalde 

Embaixadora dos EUA 


