
O País  
 
A Venezuela ou República Bolivariana da Venezuela é um 
país independente localizado no norte da América do Sul. 
O país faz fronteira ao norte com o mar do Caribe,  tam-
bém com o Brasil, Guiana,  e Colômbia. Sendo sua capital a 
cidade de Caracas e população é estimada em 31 milhões 
habitantes. A Venezuela é uma república fede-
ral e presidencialista governada pela Constituição de 1999.  
 
Venezuela  e problemas de nutrição  
 
Maus hábitos alimentares presentes na população , entre 
eles o consumo excessivo de refrigerante e frituras, fazem 
com que muitos venezuelanos estejam gordos ou desnutri-
dos. Após anos de investimento  na área social e aumento 
das rendas mais baixas, as crianças venezuelanas  sofrem 
menos com a mortalidade infantil derivada da  fome, mas 
são vulneráveis a sofrer doenças por se alimentarem mal e 
podem esconder, atrás de uma boa aparência, grandes 
carências nutricionais. O tema da alimentação foi um pon-
to de destaque  para a chamada "revolução bolivariana" 
realizada pelo presidente Hugo Chávez (1999-2013) e que 
continua com o presidente , Nicolás Maduro, que criou 
inclusive programas sociais para vender alimentos abaixo 
do preço. Essas atitudes deram destaque ao governo do 
país no cenário internacional no que diz ao combate a fo-
me.  Quanto a obesidade , o país  possui 30% da população 
acima do peso.  
 
Venezuela  e produção de alimento 
 
Graças às missões alimentícias na Venezuela, as políticas 
no país foram reconhecidas no ano passado, pelas Nações 
Unidas, como "eficazes" no combate à fome. A segurança 
alimentar foi prioridade desde o início do governo de Hugo 
Chávez. Dessa forma se estabeleceram as missões sociais, 
voltadas para a área de segurança alimentar como a Mis-
são Mercal S.A, mercado de alimentos, e a Produtora e 
Distribuidora Venezuelana de Alimentos, que vendem pro-

dutos a preços subsidiados pelo governo.  Apesar de haver 
subsídios no país no que diz respeito a produção de alimen-
tos, desde de 2006 o governo reduz o uso e proíbe o uso de 
alguns agrotóxicos nas plantações no país. Essas medidas 
tem tanto o objetivo de proteger os consumidores , nacio-
nais e estrangeiros, quanto para a proteção do meio ambi-
ente. 
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