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RELEASE PORTAL DA FOME E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fome e segurança alimentar ganham portal do Prossiga
http://www.prossiga.br/fome
O Programa Prossiga lança, no dia 18 de junho, na cidade de Garanhuns (PE), o
Portal da Fome e Segurança Alimentar, durante o "Seminário sobre a Fome: um
Tributo a Josué de Castro", uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia e
da prefeitura do município.
O evento será aberto pelo presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, com
presença dos ministros da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral, da Saúde,
Humberto Costa, e da Segurança Alimentar, José Graziano da Silva. O portal será
lançado às 17h, pela coordenadora do Prossiga, Yone Chastinet.
A mais recente criação do Prossiga evidencia o seu importante papel junto aos
gestores e formuladores de políticas públicas e sociais, fornecendo-lhes relevantes
subsídios para identificação de estratégias e definição de programas e projetos de
segurança alimentar e combate à fome.
No Portal da Fome e Segurança Alimentar estão disponíveis informações sobre os
recursos de ciência e tecnologia existentes no país, que podem ser mobilizados para
apoiar tais programas, assim como informações relevantes sobre o tema,
provenientes de outros países. As informações são reunidas em categorias como
"Planos, Programas e Projetos", "Órgãos de Política e Planejamento", "Órgãos de
Fomento", "ONGs e Organizações da Sociedade Civil", "Organismos
Internacionais", entre outras. O site também oferece um serviço de criação de
homepages para projetos, programas, consultores, gestores, entidades e
pesquisadores, assim como uma seção para divulgação de notícias sobre a área.
O Portal da Fome e Segurança Alimentar constitui-se, portanto, em importante
ferramenta para pesquisadores, empresários, agentes de desenvolvimento e todos
aqueles que contribuem para o combate à fome no país e no exterior, reunindo
informações disponíveis na Web ou coletadas no Brasil especificamente para
integrar a base de dados deste serviço.
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