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  INTRODUÇÃO 

 

A Associação dos Celíacos do Brasil - Seção Minas Gerais (Acelbra-MG) fundada em julho de 1997, é uma entidade sem 
fins lucrativos, que tem como um dos principais objetivos lutar para que celíacos tenham mais saúde e melhor qualidade de vida. 
Este trabalho é feito no sentido de orientar, informar, treinar e capacitar familiares profissionais de saúde/educação e a população 
em geral, sobre a doença celíaca.  

A doença celíaca (DC - CID-10 DC K90.0), é uma desordem sistêmica autoimune, desencadeada pela ingestão de glúten, 
em pessoas geneticamente predispostas. O glúten é uma proteína encontrada em cereais como trigo, aveia* (atualmente, existem  
no mercado algumas marcas de aveia certificadas), cevada, centeio e seus derivados, por exemplo, o malte. Quando celíacos 
comem glúten o corpo dispara uma resposta imunológica que ataca o intestino delgado e todo o organismo pode ser afetado. 
Esses ataques levam a danos nas vilosidades intestinais, impedindo a absorção adequada de nutrientes, ocasionando uma série 
de outras complicações. Existem mais de 300 sintomas ligados à DC e, se não tratada pode levar ao desenvolvimento de linfoma 
maligno e até a morte. Os sintomas podem variar de um indivíduo para outro e desencadear em qualquer faixa etária. O único 
tratamento disponível, até agora, é a dieta totalmente livre de glúten, por toda a vida, requerendo cuidados especiais no consumo 
e preparo dos alimentos, sem a contaminação cruzada. 

Outro importante objetivo da Acelbra-MG é efetuar o cadastro dos celíacos de Minas para que, através de pesquisas, se 
possa mapear a Doença Celíaca no estado e no país. O cadastramento contribui para sabermos quem são, onde, como estão os 
celíacos e incentivando familiares a fazerem os exames de rastreamento para detecção da DC. E, na mesma proporção, incentivar 
a criação de políticas públicas específicas, através da participação no Controle Social. Em resposta, aproximar a comunicação 
entre celíacos x associação, permitindo maior acolhimento para orientações que se fizerem necessárias.  Lembrando que o 
diagnóstico precoce é essencial para dar início ao tratamento e controle da doença, podendo assim evitar os agravos na saúde.  

Dentro do Calendário Anual de Atividades, a Acelbra-MG realiza eventos para divulgar a Doença Celíaca, destacando a 
necessidade de se reconhecer e incluir pessoas com restrição ao glúten, em diversos segmentos. Realizamos capacitações, 
treinamentos, palestras, oficinas culinárias, mostra de alternativas alimentares, entre outras atividades.  Este trabalho é extensivo 
aos estabelecimentos de ensino para orientar o acolhimento da criança e/ou adolescente com necessidade alimentar especial na 
escola, visando cuidar e assegurar o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHHA), incentivar a promoção da alimentação 
saudável com a “Comida de Verdade” e, se possível, da agricultura familiar, rural ou urbana. 

Esses anos de trabalho têm sido de muito aprendizado, conquistas e a alegria em acolher e orientar celíacos, familiares 
bem como treinar profissionais de saúde/educação em toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte e nas cidades de Viçosa, 
Boa Esperança, Belo Vale, Divinópolis, Montes Claros, Patos de Minas, Conselheiro Lafaiete, São João Nepomuceno, Juiz de 
Fora, Uberlândia, Pará de Minas.  A Acelbra-MG teve a honra de contribuir para a formação do Grupo de Apoio aos Celíacos do 
Amazonas – GAC-AM. 

Na luta por políticas públicas específicas a Lei nº 11.198, 24.10.2019, que institui o Programa Municipal de Alimentação 
Escolar de Belo Horizonte e dá outras providências, art.8º, § 2º, defende a adaptação dos cardápios para alunos celíacos, 
contamos com a relevante atuação de Lívia Peres, nossa representante junto ao Consea Estadual.  

No início de março de 2020 a Acelbra-Minas precisou adaptar e até mesmo cancelar algumas de suas atividades, 
seguindo as regras sanitárias de enfrentamento à pandemia pelo novo coronavírus, continuando o trabalho em home office, sem 
com isto deixar de atender e comunicar por e-mail, WhatsApp, Facebook, telefones com associados, empresas etc. Entretanto, 
conseguimos publicar quatro Boletins Informativos, sendo um com Edição Especial; divulgações de cursos e lives nas redes 
sociais; lançamento do Portal “Eu Sem Glúten e Cozinha sem Glúten”, algumas visitas técnicas; lives feitas por associados e 
colaboradores da diretoria. Foi um ano desafiador que exigiu superação e criatividade de todos. Levando-se em consideração as 
falhas que existiram, podemos dizer que realizamos grande parte do nosso trabalho. Confira o Relatório de Atividades 2020.  
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ALGUNS CONCEITOS 
 

✓ Acelbra Em Movimento: trabalhos realizados por membros da diretoria e equipe de apoio da Acelbra-MG  
✓ Acolhimento/Atendimento: é parte integrante dos trabalhos desenvolvidos pela associação que constitui em um encontro 

pré-agendado, gratuito, presencial ou virtual, entre um membro da diretoria com o associado e ou familiar. Essa atividade 
segue um Passo a Passo criado pela Acelbra-MG com objetivos de acolhimento individualizado, para esclarecer sobre 
Doenças Relacionadas ao Glúten (DRGs), promover maior aceitação e adesão à vida sem glúten, entregar material 
informativo.  

       O Atendimento pode ser a jornalistas, representantes, empresários, profissionais de saúde/educação etc. 
 

✓ Ação solidária “De Mãos Dadas”: doações específicas por tempo limitado para celíacos em casos de vulnerabilidade em 

casos de inundações por chuvas, tempos de pandemia e outras situações, com o lema “Mãos que doam, mãos que entregam, 
mãos que recebem!”   

 

✓ Encaminhamento: documento emitido em conformidade com os trabalhos exercidos pela Acelbra-MG para algum órgão, 
instituição ou empresa para avaliação, consulta ou apreciação. 

 

✓ “Espaço Associados em Ação”:  divulgação dos trabalhos realizados por celíacos ou familiares na produção ou venda de 
alimentos sem glúten, como também aqueles que realizam atividades informativas sobre Doença Celíaca (DC) com troca de 
experiências, ensinando receitas práticas. Essas informações são enviadas à Acelbra-MG por e-mail. 

 

✓ Home Office: escritório em casa. É uma modalidade de trabalho que permite que pessoas e empresas se conectem à 
distância. Com a situação mundial em relação ao COVID-19, a Acelbra-MG adotou esta modalidade., desde março de 2020. 

 

✓ Visita: atividade feita por um ou mais integrantes da diretoria vigente a associados, empresas, estabelecimentos de ensino, 
hospitais, residências, feiras, hotéis, restaurantes, entre outros, com finalidades diferenciadas como: agradecimento, 
parcerias, conhecimento, apoio, escuta, orientações. 
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✓ Visita Técnica: visita que é feita por uma nutricionista treinada pela Acelbra-MG a orientar e informar sobre cuidados na 
produção/venda de alimentos sem glúten e sem contaminação cruzada. 
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Infográfico “Passo a Passo do Acolhimento/Atendimento 
 
 

 
 

 
Acolhimento/Atendimento e Retorno – 2020 
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EVENTOS E ATIVIDADES 

 

JANEIRO 
1) atualização bancária da Associação  
2) degustação e análise de um Pão de Queijo Vegano da Chef Carla Maia (Maria Antônia e Ângela)  

3) Roda de Conversa, na Feira Boa dia 19, domingo, no espaço Dandara, Bairro União com várias empresas 
apoiadoras e público diverso.   

4) entrevista concedida por Ângela Diniz à Tribuna de Minas - Juiz de Fora para jornalista Fabiane Almeida a respeito 
da DC e alimentação sem glúten   

5) Orientações e envio de material informativo à Escola Estadual Nova Contagem sobre “Criança celíaca na Escola e 

Alimentação Escolar”  

               
 
 

 

FEVEREIRO 
1) reunião de diretoria - conforme calendário. Aprovada a exibição do Documentário para março  
2) envio para a Fenacelbra, afiliadas e empresas do Relatório de Atividades de 2019 e o Calendário de Atividades da 

Acelbra-MG 2020  
3) criação no site do link para atualização de e-mail e outros dados dos associados  
4) reunião com gestores da Fenacelbra sobre programação 2020, via telefone, com (Cleoneide–CE; Ângela-MG; 

Ester-RS; Heloisa Bade-Acelbra-Joinville)  
5) Visita técnica feita à empresa Off Glúten, por Luciana Gandra.  
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MARÇO 
1) visitas informativas à UNA e Hotel Ibis sobre condições para exibição do documentário e para acolhimento a 

celíacos 

2) exibição do Documentário “Não Contém Glúten” de Kethleen Formigon, Juiz de Fora, seguida de uma Roda de 
Conversa com distribuição de material informativo, brindes e lanche.  

3) entrevista com a autora do documentário feita pelo jornalista Augusto Albertini para a Acelbra-MG.  

 
 

 
 

Adequação às novas regras sanitárias contra a covid-19  
 

4) trabalho em home office: comunicados divulgados sobre cancelamento de eventos 

5) divulgação da live sobre “Novo Coronavírus e Doença Celíaca” nas redes sociais da Acelbra-Minas  
6) publicação do Boletim Informativo nº 37  
7) publicação em nossas redes sociais da Carta da Fenacelbra sobre “Orientações para Internação Hospitalar de 

Pessoas com Desordens Relacionadas ao Glúten” 
8) divulgação do vídeo sobre “DC e Coronavírus” - Dr. Fernando Valério 
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ABRIL 

1) divulgação sobre o “Guia sobre Restrições Alimentares na Escola” 
2) divulgação do “Guia alimentar para Crianças Brasileiras Abaixo de 2 Anos” 

3) divulgação nas redes sociais da Acelbra-MG sobre “Diretrizes de Diagnóstico da Doença Celíaca” ESPGHAN e 
resumo consolidado.  

4) campanha para arrecadar e doar cestas de alimentos a celíacos em situação de vulnerabilidade na pandemia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MAIO 
1) divulgação para o Dia Nacional dos Celíacos  
2) divulgação de 2 banners nas redes sociais da Acelbra-Minas sobre mês de maio  
3) vídeo em homenagem ao Dia Internacional dos Celíacos  
4) divulgação da entrevista feita por Augusto Albertini, em BH, com Kethleen Formigon, celíaca e autora do 

Documentário “Não Contém Glúten” 
5) Diversas lives com celíacas e ou familiares de Minas  
6) divulgação do texto do Consea – participação de Lívia Peres (Consea-MG) sobre “Segurança Alimentar” 
7) divulgação da “Cartilha de Alergias Alimentares” 
8) divulgação no Instagram sobre cursos de pães 

9) divulgação texto sobre o Dia Nacional dos Celíacos 
10) envio de material informativo sobre Acelbra-MG para plataforma Kethleen - Juiz de Fora  
11) divulgação do texto do sobre “Doença Celíaca em Tempos de Coronavírus”, Dra. Paula Guerra  
12) divulgação do material: “Viajando sem Glúten - Guia Básico” 
13) lançamento do livro: “Doença Celíaca/SGNC Informações ocultas & Fatores Econômicos” de Débora Fajardo  

14) entrega de cestas básicas a celíacos em situação de vulnerabilidade na pandemia  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    v  
 
 
 
   

“Mãos que doam, mãos que entregam, mãos que recebem!”  - acelbraMG 

“Mãos que doam, mãos que entregam, mãos que recebem!”  - acelbraMG 
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Autoras: 

Tainara Lelis de Miranda – Acadêmica do 8º Período de Medicina da 
UFMG 

Dra. Paula Valladares Guerra Resende- Médica Gastroenterologista 
Pediátrica/ Professora da FM-UFMG 
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JUNHO 
1) comunicados feitos no Boletim Informativo e redes sociais sobre atualização de dados dos celíacos de Minas 
2) divulgação no site e redes sociais da associação da “Revista Zero Glúten & Lactose” 

3) envio para associada internada em BH, com Covid-19 a carta da Fenacelbra sobre:  
4) Gravação de um vídeo, por Ângela Diniz, para Plataforma de Kethleen homenageando Raquel Benati 
5) entrega de cestas básicas a celíacos em situação de vulnerabilidade na pandemia 
 
 

 
 

 

                                    
 
 

JULHO 
1) divulgação no facebook da plataforma da Kethleen (JF) “Não Contém Glúten” 
2) divulgação do Projeto: "Análises Imunocromatrográficas da Presença de Glúten em Alimentos Rotulados como 

Livres de Glúten" Feira Brasileira de Jovens Cientistas - FBJC 

3) divulgação no site e Boletim da associação matéria sobre “Entendendo a Osteoporose nos Celíacos” da Dra. 
Márcia Veloso Kuahara  

4) reunião com a Fenacelbra/gestores de Acelbras e Grupos (com apresentação do relatório de atividades até julho)  
5) entrega de cestas básicas a alguns celíacos em situação de vulnerabilidade na pandemia 
 
 
 
 

“Mãos que doam, mãos que entregam, mãos que recebem!”  - acelbraMG 
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AGOSTO 
1) publicação do Boletim Informativo nº 38  

2) publicação matéria sobre a História da Acelbra-MG na Revista Zero Glúten & Lactose - Ano 2; julho/agosto 2020 - 
página 16 

3) divulgação no site do cartaz em homenagem ao Dia do Nutricionista  
4) entrega de cestas básicas de alimentos a alguns celíacos em situação de vulnerabilidade na pandemia 
 

 
 

        
 

           

                       
SETEMBRO 
1) gravação de um vídeo, feito por Ângela Diniz, para a Plataforma de Denise Godinho  
2) divulgação da Plataforma “Cozinha Sem Glúten no portal “Eu sem glúten” 

“Mãos que doam, mãos que entregam, mãos que recebem!”  - acelbraMG 
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3) reunião com Noadia e organizadores do Coine Rio para planejamento, via telefone.   
4) Visita técnica realizada pela nutricionista Luciana Gandra à Chocauati 
5) entrega de cestas básicas de alimentos a alguns celíacos em situação de vulnerabilidade na pandemia 

 

 
 

OUTUBRO 
1) cartazes divulgados no Boletim Informativo e site da associação em homenagem ao Dia do Médico, Dia do 

Professor e Semana Mundial da Alimentação  

2) publicação e envio aos associados do Boletim Informativo nº 39  
3) inscrição e participação de Ângela Diniz no RENAE/Coine 2020  
 

                                        
 

      
 

 
NOVEMBRO 

1) trabalhos da Lívia:  
2) confirmada a seleção da Acelbra-MG para Consea-Minas   
 
 

DEZEMBRO 
1) publicação do Boletim Informativo nº 40  
2) Entrevista concedida por Ângela Diniz à empresa de Biotecnologia sobre trabalhos e atuações da Acelbra-MG 
3) Visita, como consumidora, ao Supermercado BH-Palmares, solicitando gôndola para produtos sem glúten 
4) mensagem de Natal no Facebook. 

 

“Mãos que doam, mãos que entregam, mãos que recebem!”  - acelbraMG 
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ACELBRA EM MOVIMENTO 
 

1) Lívia Maciel Peres – Consea/Acelbra-MG 
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2) @chefdenisegodinho 
 

                                               

 

 

 
 

AÇÃO SOLIDÁRIA 
“mãos que doam, mãos que entregam, mãos que recebem!” 

 

Em razão de fortes chuvas, no início de 2020, que inundaram os municípios de Minas Gerais (Brumadinho e Mariana), 
a diretoria da Acelbra-MG com a finalidade de minimizar o sofrimento de parte das famílias diretamente atingidas doou 
espontaneamente materiais de limpeza e higiene para a Cruz Vermelha Brasileira-BH- em prol dos desabrigados das 
chuvas. 
 

  

Chegou a Plataforma Cozinha sem Glúten! 

Eu sou a chef Denise Godinho, uma das pioneiras em alimentação sem glúten no Brasil e autora do livro 

“Sabor sem Glúten”. Atualmente, com muito orgulho, ocupo o cargo de D iretora Social da Acelbra-MG e 

quero comunicar o lançamento do Portal “eu sem glúten”! O começo de um projeto feito sob medida par a 

quem precisa de uma dieta sem glúten e ao mesmo tempo ter mais qualidade de vida. Lá você encontra a 

cozinha sem glúten que não é apenas um curso e sim o maior portal de receitas sem glúten do país! São mais 

de 30 anos de experiência pesquisando e desenvolvendo uma alimentação sem glúten, que agora vou 

compartilhar com você. Mensalmente, irei atualizar a plataforma com novas receitas em vídeo, além de 

centenas de receitas já disponíveis. Você terá acesso a todos os tipos de receitas desde mix de farinhas 

específicas para cada tipo de receita como também receitas de pães, massas frescas, salgado, sobremesas, 

bolos e biscoitos enfim, tudo que você precisa para preparar as mais variadas receitas dentro da sua própria 

casa com total segurança, mesmo que você tenha pouca ou nenhuma experiência na cozinha. Eu e a m édica 

Nutróloga e Celíaca dra. Patrícia Veloso disponibilizamos também muito material informativo sobre as 

desordens relacionadas ao glúten, inclusive lives mensais para você tirar dúvidas, se atualizar e ficar bem 

informada sobre sua condição. Nunca mais você ficará sem saber o que fazer para comer! Para conhecer, é só 

clicar nos links e mergulhar num universo sem glúten! Aguardamos a sua visita e conte conosco, Denise 

Godinho e Patrícia Veloso      https://www.eusemgluten.com.br ; https://www.cozinhasemgluten.com.br   
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ESPAÇO “CELÍACOS EM AÇÃO” 
 

Fran Matias @Eu Celíaca e Feliz 
 

  
 

Keth Formigon – Documentário e Multiplataforma @naocontemglutendoc 
 
 

      
 

Beth Almeida @shantisemglutensemlactose 
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INFORMAÇÕES E CONTATOS 
 
Rua Dr. Furtado de Menezes, 342, Bairro Ipiranga. CEP: 31160-170 - Belo Horizonte - MG 
 

Telefone: (31) 3421-9768       
 

Site: www.acelbramg.com.br 
 

E-mail: acelbramg@hotmail.com 
 

Redes sociais: facebook e Instagram @acelbramg  
 

CNPJ: 02.267.017/0001-35              
 

INSC. MUNICIPAL: 013.8482/001-6 

 
DIRETORIA 

Presidente: Ângela Pereira de Abreu Diniz  
Vice-Presidente: Ramon Abreu do Prado 
1° Tesoureiro: Jorge Diniz 
2º Tesoureiro: Juliana Graça Cruz Santana  

Diretora Social: Denise Godinho 
Diretora de Divulgação: Juliana Márcia Resende Calado 
1ª Secretária: Maria Antônia Alves Benfica  
2ª Secretária: Lívia Maciel Peres 
Conselho Fiscal: José Aparecido do Patrocínio  

Assessora-Médica: Dra. Paula Guerra 
Parceiros de Trabalho: Ana Carolina Resende Soares (Design), Luciana Gandra (Nutricionista),  

 Augusto Albertini (Jornalista) e Alice Bentos  
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