
Call to action 

Protecting infant health: IBFAN stands up to a new initiative by the  
Bill and Melinda Gates Foundation 

Um novo projeto liderado pelo Meridian Institute (MI) denominado Mecanismo Global de Monitoramento 
(GMM), apoiado pela Fundação Bill e Melinda Gates (BMGF) está sendo lançado. O objetivo é "explorar novas 
abordagens para melhorar as práticas das empresas no que se refere à comercialização de substitutos do leite 
materno e ao aprimoramento da nutrição e da saúde materna e infantil". Este projeto é concebido como uma 
parceria multipartidária "com base no princípio da realização progressiva para o cumprimento integral do 
Código". Pode parecer uma boa notícia, mas no GMM as empresas multinacionais e nacionais de alimentos 
para bebês devem ser previstas como membros do projeto, juntamente com as agências da ONU, governos, 
ONGs, doadores e fundações filantrópicas. 

Este arranjo não só viola o princípio básico de "ninguém deve ser o juiz em sua própria causa", mas ignora o 
fato de corporações como fabricantes de alimentos para bebês terem no centro de suas operações o objetivo 
de maximizar seus lucros. Não questionamos essa realidade. No entanto, por este motivo exato, essas 
empresas não respeitam e não podem respeitar os direitos humanos acima de suas próprias prioridades 
lucrativas. 

Isto não é aceitável. Governos e instituições públicas têm a obrigação de proteger a saúde pública e 
implementar o Código e as leis nacionais. As empresas de alimentos para bebés e os fabricantes são obrigados 
a cumprir o Código, as resoluções subsequentes da WHA (Assembleia Mundial de Saude) e as leis nacionais. 
Cada parte tem seu próprio papel. 

A IBFAN, foi promotora e aliado da WPHNA (World Public Health Nutrition Association), e alcançou ganhos 
substanciais para manter as corporações fora da tomada de decisões políticas, com o objetivo de estabelecer 
leis, políticas e programas de interesse público.  

Nós o convidamos para se juntar a nos neste chamado à ação, ja assinado em nome da IBFAN Brasil. 

Para aderir, envie um email para Alessia Bigi, alessia.bigi@gifa.org da IBFAN Genebra. 

  

 

 

  

PS * Os atores principais precisam ser informados o mais rápido possível, já que a reunião que irá discutir mais 
sobre o GMM está prevista para 30 de novembro a 1 de dezembro de 2017 em Frankfurt, Alemanha. 

* Os convites foram enviados a ONG, sociedade civil, empresas de alimentos para bebés e Estados-Membros 
das Nações Unidas - com ofertas de assistência financeira. 

* Os governos serão convidados a participar. Todos precisam ser alertados se eles devem tomar uma posição 
clara. 

* Lançamos este chamado para alertar sobre atores de interesse público e pedir-lhes que se juntem a nós para 
desafiar a iniciativa equivocada do Mecanismo de Monitoramento Global da Fundação BMG com o objetivo de 
deter seu prosseguimento. 


