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Revista

Editorial

Caros Nutricionistas e TNDs

O

ano de 2016
promete ser
agitado!
Em
maio teremos
eleições para
uma nova gestão do CRN-4.
Na página cinco é possível
saber mais detalhes do processo eleitoral e como participar. Mantenha seu cadastro
atualizado!
No campo da Nutrição Esportiva, devido ao Rio de Janeiro ser
a sede dos próximos Jogos Olímpicos
e Paralímpicos, o mercado de trabalho para os nutricionistas promete ser
ampliado. Nesta edição, a conselheira
Mariana Gonçalves conta como a alimentação saudável e adequada pode
contribuir para o resultado dos atletas.
Na Fiscalização, as notícias também
são muito boas, pois três novos agentes
fiscais do último concurso foram convocados. Desta forma, amplia-se o
trabalho do CRN-4 de fortalecimento
do exercício profissional, assim como
a agilidade na apuração de denúncias
e enfrentamento ao exercício ilegal da
profissão.
Na Comunicação, o Sistema CFN/
CRN lançou uma campanha que tem
como principal meta estimular a alimentação saudável para um número
cada vez maior de pessoas. São várias
peças publicitárias que vão circular
durante o ano. Fortaleceremos em
nossas ações de comunicação a valorização da competência do nutricionista
para garantir saúde através da alimentação adequada.
Lembramos a todos que mantendo
a coerência com o discurso de defesa
de um planeta sustentável, anunciamos
que esta será a última edição da nossa
revista impressa, que posteriormente passará a ser distribuída de forma
eletrônica aos nossos inscritos e ficará
disponível em nosso site, podendo ser
acessada por todos.
Mantendo os compromissos assumidos de desenvolvimento do regional, em 2015, com muita satisfação
a gestão “Articulação e Atitude: ampliando conquistas”, destaca a aquisição de sua sede própria no Espírito
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Santo, ampliando desta
forma, seu patrimônio
nesse estado, além de
proporcionar mais conforto para a categoria,
numa demonstração
de eficiência e responsabilidade com a
gestão financeira do
Conselho.
Com o mesmo
sentido, avançamos com o
Projeto CRN-4 Itinerante, mantendo
a proposta de aproximar ainda mais
os profissionais com as entidades
de Nutrição. Desta vez, fomos para
Região Serrana do Estado do Rio de
Janeiro e para o interior do Espírito
Santo. Destacamos que, nesta programação, procuramos reforçar os
papéis de cada uma de nossas entidades, a fim de orientar os nutricionistas a encaminharem suas demandas para o local mais indicado para
atendê-los.
O ano de 2015 foi marcado pela
realização de diversas conferências,
entre elas as de Segurança Alimentar
e Nutricional e de Saúde. O CRN-4
esteve representado nas conferências municipais e estaduais do Rio
de Janeiro e do Espírito Santo, assim
como nas Conferências Nacionais.
Confira a matéria sobre o tema.
Neste mesmo ano, visando atender
às expectativas da categoria, foi realizado um evento voltado ao esclarecimento de dúvidas dos profissionais
sobre legislação e a atuação profissional nos planos de saúde.
Para finalizar, é com muita honra
que informamos que firmamos mais
um Termo de Cooperação com o Ministério Público do Rio de Janeiro
em relação às Instituições de Longa
Permanência para Idosos. Ressaltamos que o mercado de trabalho para
nutricionistas nestas instituições está
em expansão.
Desejamos um Feliz 2016, de
muito sucesso e paz para todos!
Kátia Cardoso dos Santos
Presidente do CRN-4 - Gestão Articulação e
Atitude – ampliando conquistas
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Manifesto sobre a crise na Saúde
Entidades de Nutrição lançam Manifesto pela saúde nos hospitais estaduais
O Conselho de Nutricionistas - 4a Região (CRN-4), após receber diversas
denúncias de irregularidade nos Serviços de Nutrição, com potencial risco de
desabastecimento e falta de pessoal, em uma ação conjunta com a Associação
de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro (Anerj) e o Sindicato de Nutricionistas
do Estado do Rio de Janeiro (Sinerj) elaborou um Manifesto das Entidades
Representativas da Categoria de Nutrição sobre a crise nos hospitais da rede
pública estadual de saúde do RJ. O manifesto destaca que a Saúde é direito
de todos e dever do Estado, conforme disposto no artigo 196 da Constituição
Federal. O Manifesto foi entregue no Ministério Público do RJ, e aos presidentes
das Comissões de Saúde, Direitos Humanos e Segurança Alimentar da ALERJ,
com pedido de adequação do Serviço de Nutrição e Dietética dos hospitais,
com vistas à garantia do direito de todo cidadão a uma alimentação adequada
e saudável, garantindo a condição de saúde e vida da população. Acesse a
íntegra do documento no site www.crn4.org.br

Posse no Sinerj

No dia 22 de outubro, tomou posse a nova diretoria do Sindicato
dos Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro, no auditório do Sindicato dos Jornalistas do Município do Rio de Janeiro. Estiveram presentes representantes de outras entidades de Nutrição como a presidente
do Conselho Regional de Nutricionistas 4ª Região, Kátia Cardoso dos
Santos e a presidente da Associação de Nutriçao do Estado do Rio de
Janeiro, Lúcia Andrade, além de outros conselhos profissionais ligados
à área de saúde e da representante do Fórum de Saúde do Rio de
Janeiro, Maria Inês Bravo e membros de partidos políticos. O presidente Marcelo De Luca comunicou a chegada do novo coletivo ao Sindicato
dos Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro (Sinerj), destacando
a certeza da importância da entidade para a luta dos trabalhadores,
e, especificamente, para a luta dos nutricionistas do Estado. Afirmou
que Sindicato forte deve ter sua base organizada para lutar pelos seus
direitos. Por isso, ressaltou que a nova gestão se empenhará para que
a categoria esteja cada vez mais mobilizada, organizada e politizada.
Marcelo explicou que não é correto analisar a situação dos nutricionistas no estado e no país de forma descontextualizada do conjunto
dos trabalhadores. Salientou que não poderá responder por direções
anteriores e que não tem nenhuma responsabilidade retroativa.
Esclareceu que a nova direção enfrentará um acúmulo de questões
administrativas e demandas reprimidas da categoria, implicando em
uma reestruturação do sindicato.

Comissão de Formação
Profissional
A Comissão de Formação Profissional
vem atendendo demandas próprias emanadas das ações de Fiscalização do CRN4
e também demandas do Conselho Federal
de Nutricionistas (CFN), tendo realizado
as Oficinas sobre Qualidade na Formação
Profissional tanto no Rio de Janeiro quanto
no Espírito Santo, reunindo docentes de
diversas instituições de ensino superior,
nutricionistas e estudantes. Os resultados
dessas oficinas foram encaminhados para
a grande discussão no Fórum de Qualidade
na Formação Profissional, ocorrida em setembro de 2015, em Brasília.

Comissão Especial de
Acompanhamento de Concursos
Públicos - CEACOP
A CEACOP vem analisando dezenas de
Editais de concursos públicos ocorridos no
âmbito das Prefeituras dos Municípios do
Rio de Janeiro e do Espírito Santo, sempre
com a preocupação de orientar o poder
público no sentido adequar o conteúdo
programático e as referências bibliográficas
com as atribuições previstas para o nutricionista e o TND. Vem prestando orientação inclusive sobre a necessidade de estabelecer uma remuneração isonômica com
demais profissionais de nível superior da
área de Saúde e compatível com a lei que
estabelece o piso salarial para o nutricionista no Estado do Rio de Janeiro.
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Entidades

O papel de cada entidade representativa
do nutricionista

V

ários comentários nas
redes sociais e algumas
demandas que aparecem
no CRN-4 têm demonstrado que ainda há muita
confusão sobre o papel de cada entidade representativa da categoria.
Isso acontece em todas as regiões do
país, conforme foi abordado na última
Jornada de Comunicação do Sistema

CFN/CRN. Essa avaliação mostrou que
era necessária uma ação para que a
categoria conheça melhor o papel de
cada entidade e que assim possa se
aproximar mais de cada uma delas.
O CRN-4, os Sindicatos dos Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro
(Sinerj) e do Estado do Espírito Santo
(Sindinutri-ES) e as Associações de
Nutrição do Estado do Rio de Janeiro

(Anerj) e do Estado do Espírito Santo
(Anees), embora atendam ao mesmo
público, têm objetivos, papéis e responsabilidades diferentes. Por isso, o
nutricionista precisa conhecer melhor
as organizações que lhe representam
e deve se dirigir ao local adequado
para esclarecer suas dúvidas e obter
orientação, já que uma não atua em
questões pertinentes às outras.

Conselhos Profissionais:
São Autarquias Federais, mantidas pela anuidade de seus inscritos. São os Conselhos Profissionais que fornecem a Carteira
de Identidade Profissional para que se possa exercer legalmente a profissão. Os Conselhos Profissionais foram criados
para fiscalizar, normatizar e orientar o exercício profissional,
visando os interesses e a saúde da sociedade. Portanto, não
são entidades corporativas. www.crn4.org.br

Sindicato de Nutricionistas
do Estado do Rio de Janeiro

Associações:
São criadas por iniciativa dos profissionais. São instituições independentes do Estado e possuem regulamentos e
normativas próprias. As associações se caracterizam por sua
natureza política e cultural, visando o aprimoramento dos
associados. São responsáveis pela promoção de atividades
culturais e eventos como congressos, simpósios e colóquios
para a disseminação de pesquisas científicas, troca de experiências e aprimoramento profissional. Apesar de não ser
obrigatório se associar para exercer a profissão, o associado
tem várias vantagens e descontos em cursos e eventos, além
de contribuir para o fortalecimento da profissão.
www.anerj-nutricao.com.br
www.aneesnutricao.blogspot.com
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Sindicatos:
São organizações que devem lutar pela melhoria
das condições de trabalho, da remuneração, das relações entre empregado e empregador e na defesa dos
profissionais, zelando pelos direitos regulamentados
pela CLT. É esta entidade que trata do piso salarial
e acordos coletivos de trabalho. O Sindicato garante
seu funcionamento por meio das contribuições dos
membros sindicalizados, embora a afiliação ao sindicato da categoria não seja obrigatória para o exercício
profissional.
www.sinerj.org.br
www.sindnutri-es.org.br

Eleições 2016

Nutricionistas do Rio de Janeiro e Espírito Santo
elegem novos representantes para o CRN-4

O

processo eleitoral para o
novo plenário do Conselho
Regional de Nutricionistas
4ª Região (CRN-4) já está
em curso. No dia 21 de dezembro foi
publicado o Edital no Diário Oficial da
União, Seção III, nº 243, página 197. A
Comissão Eleitoral foi formada com as
nutricionistas: Idalina de Melo Gonçalves, Rosangela Banharo da Silva, Tânia
Muzi da Silva, Maria Maforte Braga e
Maria Júlia de Almeida Buarque Bretas.
Para compor o plenário será realizada eleição nos dias 17 e 18 de maio
de 2016. Os nutricionistas do Rio de
Janeiro e Espírito Santo receberão, em
seus endereços, as instruções e senhas
para votar, pois assim como no pleito
anterior, este processo eleitoral será
exclusivamente por meio da internet.
O CRN-4 disponibilizará um computador na sede do Rio de Janeiro, das 10h
às 16h, para quem preferir ou precisar
de mais orientações.

Inscrição de Chapas
Os nutricionistas que desejarem
concorrer às eleições deverão formar
uma chapa com 18 profissionais: nove
efetivos e nove suplentes. O mandato
terá a duração de três anos, sendo
permitida apenas uma reeleição consecutiva. As inscrições deverão ser
feitas na sede do Rio de Janeiro de
18 de janeiro a 17 de fevereiro de
2016, por meio do requerimento dirigido à Comissão Eleitoral. No documento deve constar a assinatura de
um dos candidatos e as seguintes
informações: nome e número do registro no CRN dos candidatos efetivos
e suplentes; declaração individual de
cada candidato, autorizando a inclusão de seu nome na chapa e informando que satisfaz as condições de
elegibilidade – ser cidadão brasileiro,
encontrar-se em pleno gozo de seus
direitos profissionais, civis e políticos,
ter exercício efetivo da profissão por
mais de dois anos; possuir inscrição

ELEIÇÃO nos dias
17 e 18 de maio

res (mesmo em cobrança judicial),
podem ser acordadas com o Setor
de atendimento até dia 31 de março
de 2016.

Impossibilidade de votar

definitiva e estar quite com o Conselho. Estas e outras condições mais específicas estão descritas na Resolução
CFN nº 564/2015, que dispõe sobre o
regulamento eleitoral, podendo ser
acessada no endereço http://www.cfn.
org.br/wp-content/uploads/2015/12/
Resol-CFN-564-regulamento-eleitoralCRN-retificada.pdf

O que é preciso para votar
• O nutricionista deve estar em dia,
até 2015, com suas anuidades,
taxas ou qualquer dívida junto ao
Conselho. Manter o seu endereço e
e-mail atualizados junto ao Conselho. O prazo para quitar os débitos
de exercícios anteriores é dia 31 de
março de 2016.
• A senha, enviada por correspondência, será acompanhada das
instruções para a votação via internet. Para atualização do endereço,
envie e-mail para crn4@crn4.org.
br ou ligue para o Conselho: 25178178. Caso não receba a senha até
dia 18 de abril, o nutricionista deve
entrar em contato com o CRN-4;
• Com relação à anuidade, as possibilidades de parcelamento, inclusive dos débitos de anos anterio-

Se não for possível votar, o nutricionista deverá justificar sua abstenção através de requerimento dirigido à
diretoria do Conselho até 60 dias após
as eleições. O documento deve ser entregue na sede do CRN-4 ou enviado
por correspondência registrada para
Av. Rio Branco, 173, 5º andar, Centro,
Rio de Janeiro – RJ. Vale lembrar que a
justificativa deverá conter a descrição
dos motivos e, se houver, comprovação de causa impeditiva do exercício
do voto. As justificativas serão analisadas, caso a caso, pelo novo Plenário e a decisão sobre a cobrança ou
isenção da multa será comunicada ao
profissional. Cabe ressaltar que o voto
é obrigatório e a falta não justificada
implica em multa de 20% do valor da
anuidade de 2016.

Triênio
O Sistema CFN/CRN, conforme Resolução CFN nº 564/2015, determina
que sejam realizadas eleições, a cada
três anos, para composição do Colegiado de suas Autarquias Federais, que
deve ser composto por 18 nutricionistas (nove efetivos e nove suplentes).
O próximo mandato no CRN-4 será
de junho de 2016 a junho de 2019.
A atuação dos Conselheiros eleitos se
dá a título de contribuição voluntária,
não implicando em qualquer tipo de
remuneração. Os conselheiros devem
prestar contas, anualmente, do exercício financeiro da entidade ao Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) e
ao Tribunal de Contas da União (TCU).
Mantenha seu cadastro atualizado
Comissão Eleitoral 2016 / CRN-4
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Exercício profissional

O Nutricionista e os planos de saúde

O

CRN-4 promoveu um
encontro com Nutricionistas, que já atuam ou
que desejam atuar credenciados às operadoras
de saúde. O evento aconteceu no dia
15 de outubro, no Copacabana Mar
Hotel, devido ao grande número de
inscrições. A proposta do Conselho foi
discutir as novas regras que tornam
obrigatória a celebração de contratos
dos nutricionistas com operadoras
de saúde e as exigências da Agência
Nacional de Saúde (ANS), conforme
a Lei 13.003/2014. Para isso, contou
com a participação da representante
da Agência Nacional de Saúde (ANS),
Carmen Santos.
O encontro teve início com a mesa
de abertura composta pela presidente
do CRN-4, Kátia Cardoso dos Santos,
pela presidente da Anerj, Lucia
Andrade; pela diretora do Sinerj, Luiza
Ferraz e pela representante da ANS,
Carmen Santos.
Kátia Cardoso dos Santos afirmou
que o encontro era importante para
orientar os nutricionistas sobre a
atuação na saúde suplementar, além
de informar aos participantes as mudanças a partir da Lei 13.003/2014. Ela
6
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aproveitou a oportunidade para parabenizar a diretoria eleita do Sinerj e
reiterar que as entidades de Nutrição
precisam juntar esforços para apoiar,
cada vez mais, os nutricionistas.
Lucia Andrade se mostrou feliz ao
constatar a presença representativa
da categoria no evento. Lembrou que
esse tipo de encontro e seus desdobramentos são fundamentais para os
profissionais.
Luiza Ferraz revelou que há uma
demanda acumulada e se colocou à
disposição para encaminhar as questões dos nutricionistas relativas às
condições de trabalho e salariais.
Carmen Santos ressaltou sua satisfação com o convite do CRN-4 e
disse que a política atual da ANS é
atuar a partir de denúncias. Por isso,
estimulou que tanto os nutricionistas,
quanto seus pacientes denunciem, ao
constatar qualquer irregularidade, diretamente nos canais da agência. Explicou que as ações de orientação tem
se mostrado melhor que as ações punitivas. Daí a importância de eventos
como o proposto pelo Conselho.
Depois da mesa de abertura, a coordenadora de Fiscalização do CRN-4,
Samara Crancio, fez uma breve apre-

sentação “Histórico da inserção do
Nutricionista nos planos de saúde”.
Samara revelou que este tema já vem
sendo discutido nas Câmaras Técnicas
do CRN-4. Ela comentou sobre o rol
de procedimentos e sobre as resoluções normativas da ANS e a inserção
dos nutricionistas. Relatou os avanços
em 2014, em conformidade com a
Resolução Normativa ANS 338/2013,
que mudou critérios e ressaltou os
avanços nas coberturas obrigatórias
em casos de obesidade e sobrepeso,
pacientes ostomizados e após cirurgia
gastrointestinal.

Cláusulas obrigatórias
A descrição do objeto, da natureza
do contrato e dos serviços contratados, a definição dos valores desses
serviços e a periodicidade do reajuste
devem constar nas cláusulas obrigatórias dos contratos entre prestadores
de serviços e operadoras de saúde.
Esses foram alguns dos alertas feitos
pela representante da Diretoria de
Desenvolvimento Setorial da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
Carmem Santos. Segundo ela, exigir
exclusividade na relação contratual e

restringir a liberdade do exercício profissional do prestador são práticas e
condutas que não podem constar nos
contratos. Citou como exemplo o fato
de as operadoras negarem pedidos
de exames de nutricionistas. “Essa
prática deve ser denunciada pelos pacientes e pelos prestadores de serviço
à ANS”, advertiu.   
Carmem ainda mencionou as penalidades para quem desrespeitar as
regras e explicou que o objetivo, ao
definir essas normas, é estabelecer
“uma relação mais transparente, previsível e equilibrada” entre os prestadores de serviço e as operadoras. A
lei 13.003/2014, que torna obrigatória a existência de contratos escritos
entre planos de saúde e prestadores
de serviço, entrou em vigor em janeiro
de 2016.

Atenção para os contratos
A assessora jurídica do CRN-4,
Amanda Bettim, também abordou a
questão dos contratos, enfatizando
que é necessária a máxima atenção na
hora de assinar. Alertou ainda que o
Artigo 17 da lei é relevante, pois trata
do objeto que é uma das cláusulas
mais importantes do contrato. Ela comentou a Legislação Regulamentadora da Saúde Suplementar no Brasil e
focou nos aspectos da Lei 13.003/2014,
que alterou a Lei 9.656/98. Amanda
Bettim também alertou sobre a solicitação de exames, que é um direito
do nutricionista que deve ser exigido
e, portanto, deve constar no contrato. A assessora jurídica detalhou cada
artigo da Resolução Normativa da ANS
363/2014, apontando onde se deve ter
maior atenção. Amanda lembrou que
o Conselho Federal de Nutricionistas
(CFN) entrou com uma ação em 2010
contra a ANS para que se reconheçam
as solicitações de exames por parte
dos nutricionistas. Relatou que já há
uma sentença vitoriosa em todo o território nacional, mas que a decisão está
em fase de recurso no STF. Por isso,
ainda não pode ser executada.
No final das apresentações, foi
aberto um debate. Muitos nutricionistas se queixaram dos baixos valores
pagos pelos planos de saúde. Samara
Crancio alertou que as operadoras são

Mesa de abertura: Lucia Andrade, Kátia Cardoso, Carmem Santos e Luiza Ferraz

“O CFN entrou com
uma ação em 2010
contra a ANS para
que se reconheçam
as solicitações de
exames por parte
dos nutricionistas”

te pela sociedade, mas lamentou que
a categoria ainda não veja sua própria
importância. Lembrou que atacar as
entidades de Nutrição é atacar sua
própria profissão, já que não são políticos e sim nutricionistas que estão à
frente destas representações. Informou
que já está pensando em promover um
curso que oriente como se credenciar
nos planos de saúde. Um dos encaminhamentos do encontro foi criar um
grupo nas redes sociais para ampliar
esse debate, envolvendo nutricionistas
que atuam com planos de saúde.
Lei 13003/2014:
http://goo.gl/7VPKYt

Amanda Bettim
Assessora jurídica
do CRN-4

obrigadas a ter nutricionistas em seus
quadros. “E necessário que a categoria se fortaleça e se organize junto às
entidades e que não aceite valores incompatíveis com seu exercício profissional”, enfatizou Kátia Cardoso dos
Santos. A presidente do CRN-4 reforçou que é preciso fazer as denúncias.
Luiza Ferraz propôs uma assembleia
para definir um valor mínimo e também
a melhor via (jurídica ou política) de
atuação para garantir o cumprimento
da Lei. Mas ela advertiu que é necessária a presença de, pelo menos, 200 nutricionistas para começar o movimento e mostrar representatividade. Lucia
Andrade avaliou que a profissão de Nutricionista é muito requerida atualmen-

Samara Crancio , coordenadora de
Fiscalização do CRN-4
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Conferências

Alimentação e Nutrição com foco na Saúde

A

15ª Conferência Nacional
de Saúde foi realizada
de 1 a 4 de dezembro,
em Brasília (DF), com
o tema “Saúde pública
de qualidade para cuidar bem das
pessoas: direito do povo brasileiro”.
O tema marcou o debate da saúde
pública como direito de cidadania
em contraposição à mercantilização
e privatização. A conselheira Nelcy
Ferreira da Silva, diretora do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN),
representou a entidade no evento,
que discutiu várias questões ligadas
à área de Alimentação e Nutrição
com foco na saúde.
De acordo com Nelcy, no eixo em
que foi discutido o direito à saúde,
garantia de acesso e atenção de
qualidade, a proposta foi ampliar
e fortalecer o direito à saúde e o
acesso aos usuários do SUS, articulando, de forma intersetorial, com
outras políticas como educação, saneamento básico e água, segurança
alimentar e nutricional, agroecologia
e produção orgânica, na perspectiva
de qualidade de vida com sustentabilidade, respeitando a territorialidade e a regionalização da saúde.
Outra proposta foi garantir o
cumprimento da legislação quanto
ao uso e manipulação dos agrotóxicos na zona urbana, estabelecendo
limite de mil metros de distância das
cidades, além de proteger nascentes
de águas. Também foi apontada a
proposta de implementar a Política
Nacional de Saúde do Trabalhador,
assegurando acompanhamento ambulatorial, exames e acesso a especialistas (nutricionista, psiquiatra,
psicólogo, fisioterapeuta e outros),
e a presença de médicos e peritos.
Nelcy destacou a proposta de
implementar a Política Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional
e a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, contrapondo-se ao uso dos organismos
geneticamente modificados e à
desregulamentação da utilização de
agrotóxicos no país, além de incen8
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Nelcy Ferreira da SIlva, conselheira do CFN

tivar a produção e distribuição de alimentos orgânicos no país e implantar
a Política de Redução do Uso de Agrotóxicos. Informou que é fundamental
estruturar políticas que considerem a
territorialidade e a regionalidade para
acesso à saúde de forma integral e articulada com outras políticas como segurança alimentar e nutricional, saneamento básico e outras, relacionadas
às perspectivas de impacto no desenvolvimento regional e na determinação social de saúde, para melhorar
a qualidade de vida da população. A
conselheira salientou a proposta que
visa garantir que a implantação das
equipes de Núcleos de apoio à família
(NASF), conforme portaria 3.124, de
28/12/2012, mantenha a expansão
na proporção da portaria de uma
Equipe NASF para cada cinco a nove
na equipe de Estratégia da Saúde da
Família.
Uma discussão relevante para os
nutricionistas, segundo Nelcy, foi sobre
a importância de garantir o acesso às
informações de transgênicos e agrotóxicos, baseado em pesquisas e publicações, livre de interesses comerciais,
com divulgação e rotulagem explícita
dos alimentos compostos por transgênicos, com indicação em Braille.
O Objetivo é proibir a produção e o
comércio de transgênico e agrotóxico
em território nacional, com proibição
imediata de substâncias já banidas
em outros países e com o compromis-

so de fortalecer as agriculturas familiar, indígenas e quilombolas.
A conselheira afirmou que vale
destacar a proposta que aponta para o
reconhecimento dos Agentes de Endemias, Agente de Saneamento Ambiental Rural, Agente Indígena de Saúde
e Agente Indígena de Saneamento
como categorias profissionais e inserir
novos profissionais nas equipes de
saúde como nutricionista, educador
físico, psicólogo, entre outros e estabelecer critérios para ocupação de
cargos em órgãos públicos com formação na área especifica, para evitar
a indicação política e/ou clientelísticas
com pessoas que não tem competência para o cargo.
Ela ressaltou a proposta de Implementar o decreto nº 6.286 de 5/12/
2007 nas políticas de informação e
comunicação do SUS, articulando
diretrizes da educação com ênfase
nos temas: educação sexual, orientação na prevenção do uso de álcool
e drogas, orientação ambiental, alimentação saudável e outros. Nelcy
também acredita que outra proposta
importante é a proibição do uso de
agrotóxicos (Pronara – Programa Nacional de Redução de Agrotóxico) e
fomentar a agroecologia como promotora da saúde e alimentação saudável,
por meio de reavaliação dos registros
e dos cadastros de agrotóxicos; banimento dos venenos já proibidos nos
seus países de origem; vigilância ambiental e em saúde dos trabalhadores;
fim do financiamento público à aquisição destes produtos; aprovação de licenças pelo controle social; proibição
de organismos geneticamente modificados; fomento de tecnologias para
agroecologia e produção orgânica.
Nelcy alertou que todas essas propostas apresentadas na Conferência
ainda deverão passar por uma análise
do plenário do CFN e que, como
inovou a 15ª. CNS, sua execução será
acompanhada pelo Conselho Nacional
de Saúde, cumprindo a etapa de monitoramento, prevista no regimento da
Conferência.

Segurança Alimentar e Nutricional

A

5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
aconteceu de 3 a 6 de novembro de 2015, em Brasília, com
o tema “Comida de verdade no campo
e na cidade: por direitos e soberania
alimentar”, foi precedida das etapas
municipais e estaduais com expressiva
participação de nutricionistas de nossa
jurisdição e do CRN4, ratificando a importante contribuição dos nutricionistas
para a consolidação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(SISAN). O CRN-4 participou ativamente
na organização das conferências estaduais do RJ e do ES. Apoiou junto com o
CFN, o Conselho de Segurança Alimentar
e Nutricional do ES – CONSEA/ES, para
realizar a conferência naquele estado,
devido à tardia convocação do governo
e o pouco recurso financeiro dispensado. Ressaltamos o empenho do nutricionista Pedro Kitoko, presidente do
CONSEA/ES e da conselheira do CRN4
Carolina Iris Cardoso.
Para a presidente Kátia Cardoso dos
Santos a Conferência é um momento de
debate e participação social de grande
importância na agenda nacional, com
repercussão para área de Alimentação e
Nutrição.
Nas delegações estaduais um grande
número de nutricionista participou, contribuindo nos debates propostos nos
três eixos de trabalho: Eixo 1 – Comida
de verdade: avanços e obstáculos para
a conquista da alimentação adequada e
saudável e da soberania alimentar; Eixo
2 – Dinâmicas em curso, escolhas estratégicas e alcances das políticas públicas
e Eixo 3: Fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN).
A 5ª CNSAN iniciou com grandes
conquistas para garantia do DHAA anunciadas pela presidente Dilma Roussef
que assinou o decreto Nº 8.553, de
03/11/2015, instituindo o Pacto Nacional pela Alimentação Saudável.
Assinou também o decreto Nº 8.552,
de 03/11/2015, que regulamenta a Lei
11.265/2006, que assegura o aleitamento materno e reduz a interferência de

produtos comerciais na amamentação.
O lançamento do Programa Nacional
de Sementes e Mudas para a Agricultura Familiar foi mais um destaque.
“Semente é o maior símbolo de segurança alimentar e nutricional. Não existe
segurança alimentar se o agricultor
não tem domínio da própria produção”
(Tereza Campello – ministra MDS).
O CFN propôs e o CRN4 pactuou
pontos importantes para subsidiar o
debate dos nutricionistas nas oficinas
e plenárias (acesse http://www.cfn.org.
br/wp-content/uploads/2015/11/Seguranca-Alimentar-e-Nutricional.pdf ) E ainda,
o CFN, mantendo seu posicionamento
de ampliar a reflexão, clarear e acumular o entendimento, trazendo elementos
conceituais sobre Biofortificação dos
Alimentos, organizou uma das Atividades Integradoras da conferência em parceria com o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar (FBSSAN)
sobre o tema, uma vez que a Nutrição
está no centro do debate. (A atividade
foi moderada pelo presidente do CFN
Élido Bonomo, tendo como palestrantes
Eduardo Melgarejo (Emater-RS), Vanessa
Schottz (UFRJ e FBSSAN) e Juliana Casemiro (UERJ e FBSSAN). As principais perguntas norteadoras são: biofortificação
interessa a quem? Quais os interesses
econômicos? Qual o posicionamento

A presidente do CRN-4, Kátia Cardoso dos Santos,
assinou o Pacto Nacional para a Alimentação
Saudável, lançado na Conferência Nacional de SAN

das organizações? Por que a sociedade não sabe sobre o assunto?
Um Manifesto à Sociedade Brasileira, com o objetivo de mostrar à população o que é comida de verdade,
informa que “comida de verdade
começa com o aleitamento materno,
é produzida pela agricultura familiar,
com base agroecológica e com o uso
de sementes crioulas e nativas”. O
manifesto defende a produção de
alimentos por meio dos recursos naturais, com princípios de sustentabilidade, conhecimentos tradicionais
e especificidades regionais. Ressalta
ainda que “Comida de verdade é livre
de agrotóxicos, de transgênicos, de
fertilizantes e de todos os tipos de
contaminantes”, promove hábitos
alimentares saudáveis e afirma que
“comer é um ato político”.
A Carta Política, documento final
da conferência, aborda as dimensões
socioculturais da SAN para aproximar
a produção ao consumo de alimentos; valorizar a agrobiodiversidade
e os alimentos in natura e regionais como bases para a comida de
verdade, “o respeito à ancestralidade negra e indígena, à africanidade
e às tradições de todos os povos e
comunidades tradicionais, o resgate
das identidades, memórias e culturas
alimentares próprias da população
brasileira”. Segundo o documento, “o cardápio tradicional brasileiro (arroz, feijão, mandioca, milho,
abóbora, frutas, verduras e legumes)
está sendo ameaçado pelo apelo
publicitário aos produtos industrializados e prontos para o consumo,
com excesso de sódio, açúcares,
gorduras, conservantes, agrotóxicos,
transgênicos e outros químicos que
causam danos à saúde”. O texto cita
ainda a necessidade de garantir terra
e território para os diversos segmentos do país que fazem a produção
de alimentos saudáveis, garantindo
a soberania e segurança alimentar e
nutricional da população.” A íntegra
do documento pode ser acessada no
site www.planalto.gov.br/consea.
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Parceria

CRN-4 e Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro assinam termo de cooperação

Mesa de abertura com representantes da Anerj, do MP e do CRN-4

O

Conselho Regional de
Nutricionistas (4ª Região/
RJ-ES) e o Ministério
Público do Estado do
Rio de Janeiro (MP/RJ)
assinaram, no dia 4 de dezembro de
2015, um termo de cooperação com
o objetivo de garantir mecanismos de
ação conjunta para cumprir a legislação que protege os idosos. A parceria
possui caráter pedagógico e fiscalizador dentro das Instituições de Longa
Permanência para Idosos (ILPI). A assinatura do termo foi feita durante o Seminário “Nutricionistas em Instituição
de Longa Permanência para Idosos: realidade e perspectivas para atuação”,
realizado em um auditório lotado de
profissionais, na sede do MP/RJ, promovido pelos dois órgãos.
A mesa de abertura do evento
contou com a presidente do CRN-4,
Kátia Cardoso dos Santos, com o coordenador do CAO das Promotorias
de Justiça de Proteção ao Idoso e à
Pessoa com Deficiência, Luiz Claudio
de Almeida e com a coordenadora da
Câmara Técnica de Alimentação Coletiva do CRN-4, Luciléia Colares. Kátia
destacou a importância da realização
do evento para os nutricionistas que
atuam nesse segmento e ressaltou a
parceria com o MP/RJ, que será fundamental para contribuir para a saúde e
10
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a melhoria da qualidade de vida dos
idosos.
Luciléia apontou a relevância da
parceria com o MP/RJ e afirmou que o
trabalho que vem sendo desenvolvido
pela Câmara Técnica de Alimentação
Coletiva, da qual é coordenadora, só
é possível em função da integração
das coordenações Técnica e de Fiscalização do Conselho. Ela informou que
está sendo elaborado pelo CRN-4 um
roteiro de visita técnica que vai auxiliar o trabalho de fiscalização do MP.
Luciléia também fez um resgate histórico da parceria com o MP e destacou
outras parcerias nas áreas de alimentação escolar e alimentação do Sistema
Prisional.
O primeiro palestrante do Seminário foi promotor Luiz Claudio de
Almeida, que ficou com o tema “ILPI:
o que são”. Ele esclareceu o papel do
Ministério Público e das Instituições
voltadas para os idosos. Explicou que
o MP não faz parte do Poder Judiciário.
A proposta é justamente fazer o papel
de mediador e evitar questões judiciais. Segundo o promotor, a atividade
de fiscalizar as ILPIs, tem a perspectiva
de orientar e só aciona judicialmente,
se for absolutamente necessário. Ele
afirmou que o MP também pode fazer
proposta de fechamento da instituição, em caso da ILPI não se adequar.

A função do MP é zelar pela qualidade dos serviços prestados. Por isso, o
MP entendeu que seria necessário para
que o processo de trabalho funcionasse melhor, uma assessoria de profissionais habilitados tecnicamente para
auxiliar na fiscalização.
O promotor acredita que só o profissional poderá verificar a qualidade dos
cardápios e outras atividades privativas do nutricionista e, nesse aspecto,
a parceria com o CRN-4 é fundamental. Outra proposta é ampliar a transparência da atuação do MP, além de
se respaldar em questões que tenham
fundamento na Lei, principalmente no
Estatuto do Idoso. Vale ressaltar que
há uma hierarquia de Leis. O que está
na Constituição, por exemplo, é mais
importante que uma resolução. O promotor lembrou que há uma Lei Estadual que obriga a inserção do nutricionista na ILPI, com a carga horária mínima
de oito horas semanais. Afirmou que o
momento do ingresso do Idoso na ILPI
é crucial para o acompanhamento dele.
“O Plano Nacional de Atenção Integral
ao Idoso deve ser seguido”, disse. Ressaltou que nem todo idoso que está
abrigado está em estado demencial e
deve ter seus hábitos respeitados, inclusive os alimentares, respeitando seu
estado de saúde.

Conhecimento técnico
Luiz Cláudio Almeida também
avaliou que a assinatura do termo de
cooperação com o CRN-4 possibilitará que o MP/RJ conte com o conhecimento técnico dos nutricionistas para
contribuir com a qualidade de vida
de idosos, que vivem em ILPIs, pois
o termo orienta os fiscais do MP a verificarem com um olhar mais atento as
irregularidades em relação aos serviços
de alimentação e nutrição prestados
dentro da ILPI.
A nutricionista da Câmara Técnica
da Sociedade Brasileira de Geriatria e
Gerontologia e professora Adjunta de
Nutrição Clínica da Uerj, Annie Bello,
abordou o tema “Atualidades na assistência nutricional de idosos”. Ela
levou informações gerais do atendimento ao idoso. Informou que a previsão de aumento de idosos para 2030
é muito grande. Há uma certeza desse
crescimento, mas há uma incerteza em
relação ao cuidado desse idoso, pois
com a entrada da mulher no mercado
de trabalho, é necessário que o Estado
preste essa assistência. A nutricionista
fez uma comparação da população brasileira com a população japonesa, ao
afirmar que o governo japonês investe
na prevenção de doenças.
Annie Bello afirmou que é difícil
fazer com que o idoso faça a ingestão dos nutrientes que necessita. Uma
das sugestões é incentivar que ele faça
suas refeições em grupo, pois isso
pode estimular seu apetite. Ela salientou que é importante a avaliação nutricional do idoso ao ingressar na ILPI
para que o acompanhamento tenha
sucesso. Abordou ainda a questão de

Luciléia Colares, Luiz Claudio de Almeida e Katia Cardoso dos Santos

insegurança alimentar do idoso e todas
as doenças mais comuns a essa população. Disse que o nutricionista deve
fazer, além da avaliação nutricional,
uma avaliação física, conversar com
a família e trocar informações com
a equipe multiprofissional, que são
medidas simples que podem contribuir
para a qualidade de vida do idoso.
Alertou que o nutricionista deve estar
atento às publicações e estudos voltados ao idoso. Lembrou que os suplementos nutricionais nem sempre são a
solução para os problemas alimentares dos idosos. Ela assegura que uma
alimentação balanceada e adequada,
acompanhada com uma rotina de horários das refeições, pode equilibrar o
organismo do idoso.

Legislação
A coordenadora de Fiscalização do
CRN-4, Samara Crancio fez uma palestra voltada para a Legislação relacionada à atuação do nutricionista em
ILPI, visando orientar os profissionais
que existem instrumentos legais para a
implementação de ações que venham
promover a saúde dos idosos dentro
das instituições.
“Atuação em ILPI: desafios e pers-

pectivas” foi o tema da palestra da nutricionista Responsável Técnica da Casa
de Repouso Santa Isabel, Marylilian Terezinha Meliande. Ela atua junto à ILPI
desde 1999 e deu um depoimento de
sua rotina de trabalho. Informou que
cumpre uma carga horária de 40h em
uma instituição que abriga cerca de 60
idosos. Ela afirmou que trabalhar com
uma carga horária menor torna muito
difícil executar todas as atividades necessárias para atender as necessidades
do idoso. Relatou como desenvolve os
procedimentos técnicos para avaliação
nutricional dos idosos e afirmou que
tem a autonomia para solicitar exames.
Ela também orienta estagiários. Disse
que é importante a troca de informações com a equipe multiprofisional.
Marylilian apontou os maiores desafios
encontrados pelos profissionais que
atuam nesse segmento e também as
principais perspectivas, dando várias
dicas a serem aplicadas no cotidiano
profissional, como tornar os alimentos
mais atrativos e incentivar a variedade
no cardápio.
Após as palestras, os participantes
realizaram oficinas de debate sobre
atribuição nas áreas de nutrição clínica,
alimentação coletiva e sobre procedimentos de condições de trabalho.
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CRN-4 Itinerante

Conselho de Nutricionistas – 4ª Região promove
CRN-4 Itinerante em Nova Friburgo e Petrópolis

Roda de conversa

O

Conselho de Nutricionistas
– 4ª Região promoveu duas
edições do CRN-4 Itinerante
no Estado do Rio de Janeiro:
uma em Nova Friburgo, no dia 9 de
dezembro, e outra em Petrópolis no
dia 10 de dezembro, em função da
distância entre os municípios e com
a finalidade de abranger todos profissionais que atuam na Região Serrana.
A gestão “Articulação e Atitude:
ampliando conquistas” deu continuidade ao projeto, que tem como principal objetivo aproximar os profissionais do CRN-4 e das demais entidades

Nutricionista fiscal do CRN-4, Celina Oliveira
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representativas da categoria, além de
debater a atuação profissional, orientar o exercício profissional e receber
denúncias, pois o evento teve a participação de um nutricionista fiscal de
plantão. Outra meta do projeto é promover o aprimoramento profissional
e oferecer atendimento administrativo. Para isso, levou funcionários que
puderam oferecer e facilitar a emissão
de certidões, inscrição, segunda via de
identificação profissional, atualização
cadastral e parcelamento de débitos.
A programação foi desenvolvida igualmente nos dois municípios.

Depois do credenciamento e do café
de boas-vindas foi realizada uma mesa
de abertura coma participação da presidente do CRN-4, Kátia Cardoso dos
Santos; da diretora Cristina Velloso de
Melo; da conselheira Nelma Salvaya,
que é coordenadora da área técnica do
Polo Serrano e da diretora da Associação de Nutrição do Estado do Rio de
Janeiro (Anerj), Kelly Gonzaga. Todos
os membros deram boas-vindas e desejaram um bom trabalho. Kelly aproveitou a oportunidade para explicar o
papel da Anerj e a importância de participar da Associação.
A presidente Kátia fez uma apresentação sobre o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN),
com a proposta de sensibilizar sobre o
sistema e sua interface com a atuação
profissional. Já Kelly Gonzaga apresentou o novo Guia Alimentar e seu potencial como instrumento de educação
nutricional para os profissionais de
Nutrição. Depois apresentou um material artesanal, desenvolvido por ela,
a fim de sensibilizar os profissionais.
Segundo a coordenadora Técnica do
CRN-4, Arlette Saddy, e a coordenadora
de Fiscalização, Samara Crancio, presentes no evento, foi um momento de
dramatização muito participativo.
O engenheiro agrônomo, Alexandre

Samara Crancio

Gollo, foi o convidado para proferir a
palestra de aprimoramento profissional
que teve como título “Sistema Alimentar no Brasil – Comida de Verdade, qual
a contribuição do nutricionista?” Ele
falou sobre as diferenças entre agroecologia, agricultura familiar, agricultura
orgânica e o agronegócio. Apresentou
dados de produção da região serrana
e explicou o processo de produção de
hortaliças hidropônicas. Avaliou que
apesar de não gostar muito desta forma
de produção, pois é necessário colocar
muito produto químico na água, pode
ser uma opção para quem não consegue mais trabalhar com a terra. Alexandre Gollo elogiou a iniciativa e o compromisso do CRN-4 com o processo de
formação da categoria, afirmando que
evento como esse fortalece a parceria
necessária entre quem orienta a produção e quem orienta o consumo dos
alimentos, já que geralmente o aspecto
nutricional dos alimentos não é uma
preocupação da agronomia tradicional.
Samara Crancio fez uma palestra
que teve como tema “Atuação do Nutricionista na Saúde Suplementar”.
Ela abordou o rol de procedimentos
e eventos de saúde, tratou da legislação e destacou a lei que confere competência aos nutricionistas e obriga
os planos a aceitarem os pedidos de
exame feito por nutricionista. Aproveitou para mencionar a ação civil
pública do CFN que obriga os planos

de saúde a reconhecerem as solicitações de exames pelos nutricionistas.
O evento foi encerrado com uma
Roda de Conversa que contou com diversos temas de interesse dos profissionais da região. Entre eles questões
ligadas aos concursos públicos.
Em Petrópolis, o evento aconteceu
no dia 10 de dezembro com a mesma
programação. Na Roda de Conversa
foram levantados pontos polêmicos
referentes ao exercício profissional.
Nelma Salvaya avaliou que a realização dos eventos foi muito importante
para a aproximação dos profissionais
com suas entidades e ressaltou que
os nutricionistas da região decidiram
se mobilizar para solicitar às entidades
eventos locais que sejam voltados para
o interesse de Alimentação e Nutrição.

Alexandre Gollo

Atedimento do CRN-4

Participantes
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Espírito Santo

CRN-4 Itinerante em Alegre/ES

Mesa de abertura

A

mesa de abertura do CRN-4
Itinerante, em Alegre (ES)
contou com a presidente do
CRN-4, Kátia Cardoso dos
Santos, que explicou os objetivos do
Projeto Itinerante e agradeceu a participação dos demais componentes da
mesa. O professor Francisco de Paula
(Chefe de Departamento de Farmácia
e Nutrição da Ufes) ressaltou a importância da inserção do nutricionista no
setor público e afirmou a importância
dos Projetos de Extensão existentes
da Universidade. A professora Adriana
Hocayen (Coordenadora do Curso de
Nutrição) – relatou que o evento é um
marco na vida do Curso de Nutrição
no Centro de Ciências Agrária da Ufes
de Alegre e aproveitou para comentar
a sua expectativa de projeção local
e nacional dos profissionais graduados na Universidade. O presidente
do Sindinutri-ES, Alexsander Fernandes, agradeceu ao convite e a oportunidade de aproximar ainda mais as
entidades e desejou um bom dia de
trabalho. Alcemi Barros, professor da
Ufes/Alegre, e coordenador do Grupo
de Extensão de Segurança Alimentar
e Nutricional - GESAN e representante
da ANEES, agradeceu a realização do
Projeto Itinerante em Alegre e relatou
que em agosto de 2015, no evento de
comemoração ao Dia do Nutricionista
da Ufes/Campus Alegre, em uma mesa
das entidades, a proposta de realizar
o Itinerante em Alegre foi recebida
com euforia pelos profissionais da
região Sul.
14
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Dando início ao momento de aprimoramento profissional, a presidente
do CRN-4, Kátia Cardoso fez uma apresentação sobre o Sistema CFN/CRN, e
a trajetória de construção do Sistema
Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional – SISAN, evidenciando a
importância da participação do nutricionista em sua implementação.
A segunda palestrante, a nutricionista da Prefeitura de Muqui, Cristiane Zanol, apresentou o novo Guia
Alimentar para a População Brasileira
e uma forma de como utilizar o Guia
na prática da atuação do nutricionista.
Ela apresentou, como exemplo de seu
trabalho, um folder que elaborou com
um resumo do Guia para utilizar nas
diversas ações de educação alimentar e nutricional que desenvolvia em
sua jornada de trabalho e incentivou a
que o nutricionista ocupe os espaços
que já estão constituídos e que são
estratégicos para realizar educação
alimentar e nutricional como igrejas,
campeonatos de futebol, empresas
privadas, campanhas da saúde. Deu o
exemplo da campanha Outubro Rosa
e Novembro Azul, como oportunidade de o nutricionista levar a informação do Guia para o maior número de
pessoas, para a manutenção de sua
saúde e direito a alimentação saudável. Também abordou a questão sobre
a atuação do profissional em horários
e dias diferentes dos habituais como
sábado e domingo. A nutricionista ressaltou a importância da continuação
dos princípios do Guia em sua própria

casa, inserindo a família nesse processo. Ela ressaltou a importância de o
nutricionista se planejar antecipadamente para a realização de ações de
educação alimentar e nutricional, a fim
de que se tornem bem sucedidas.
A terceira palestra do evento
ficou com o geógrafo, Paulo César
Scarim (Professor da Ufes/Vitória) que
abordou o tema Sistema Alimentar
que, na sua visão é um casamento
da Nutrição com a Geografia. Afirmou
ser um casamento antigo, até mesmo
antes de Josué de Castro. Disse que
a Nutrição está bastante preocupada
com a ética, assim como os geógrafos. Deu o exemplo da água – que
o geógrafo pensa no rio, no relevo,
nas questões sociais, nos riscos ambientais, e que outros profissionais
pensam as demais questões tais como
os profissionais da Nutrição, que hoje
vem avançando nesse olhar diferenciado quanto ao alimento (De onde vem?
Como é a produção até seu consumo?
Tem agrotóxico?). Ele afirmou que nos
tempos atuais pode-se dizer que o
consumo de alimentos determina a
produção dos mesmos e que o nutricionista é fundamental nas escolhas
alimentares, que por sua vez determina o consumo e consequentemente
a produção de alimentos. Disse que
o que vivemos hoje é uma aceleração das transformações ambientais e
também uma aceleração no consumo
de alimentos. Em sua opinião, o nutricionista pode indicar para a população os riscos futuros quanto ao

consumo alimentar e que a decisão do consumo alimentar também deve ser determinada pela paisagem.
Por exemplo: quando se compra um produto se estimula uma paisagem e o espaço que está sendo produzido. Questionou ainda como é o trabalho de quem
produz esses alimentos que estão sendo consumidos.
Scarim destacou que o ato de comer é um ato político para transformação de toda a sociedade e quem
determina hoje as nossas decisões de consumo é o
setor financeiro. Disse que a separação homem-natureza surge a partir da alimentação. Salientou que uma
questão importante para a geografia é a fertilidade para
a produção e que isso está se perdendo, infelizmente.
Ele alertou que o sistema de produção de alimentos
atualmente foi o mais rápido de todos os tempos e é o
que mais está trazendo modificações no espaço, pois
atualmente 21% do que circula no mercado financeiro
é do agronegócio. Terminou a palestra afirmando que
enquanto existir produtores e camponeses há esperança.
Depois das palestras foi aberto um grande debate.
O representante da ANEES, Alcemi Barros falou sobre a
importância da palestra da Cristiane quando abordou a
atuação do nutricionista nos finais de semana. Também
falou sobre como avançar na formação do nutricionista
em relação ao conhecimento dos alimentos do campo,
na vida real e não apenas em tabelas nutricionais.
Sara, nutricionista do município de Iúna, fez uma reflexão sobre o aumento da temperatura ambiental e o
impacto que isso vai trazer na produção de alimentos.
A conselheira, Juliana Pizzol, lembrou as responsabilidades que as palestras trazem na atuação do nutricionista enquanto agente de modificação tanto da saúde
da população, quanto na manutenção da produção de
alimentos. Paulo César Scarim avaliou que a transformação não ocorre sem conflitos e que eles ocorrerão.
Citou como exemplo o mercado de crédito de carbono.
Kátia Cardoso finaliza o debate ressaltando que as
questões colocadas são necessárias para que os nutricionistas façam uma reflexão sobre a interação das
questões de Segurança Alimentar e Nutricional com as
da Saúde e o quanto é importante ampliar conhecimentos e interagir com os diversos setores.
O último momento do Itinerante foi a “Roda de
Conversa com as Entidades de Nutrição”, que permitiu
que os profissionais presentes relatassem suas angústias quanto às questões trabalhistas de carga horária e
salários e de quantitativo de profissionais nos setores
públicos de saúde. As questões trabalhistas foram tratadas pelo presidente do SINDINUTRI-ES, Alexsander
Fernandes. Quanto às questões do setor público a presidente Kátia Cardoso, informa que o Projeto Gestor
do CRN4 já iniciado nos municípios do estado do RJ,
tem programação de ser realizado no ES, iniciando nos
municípios que estiveram presentes ao evento oportunidade de ser debatida a questão diretamente com
os gestores. Nesta edição do Projeto CRN-4 Itinerante foram realizados atendimentos administrativos, e
plantão fiscal.

CRN-4 no Espírito Santo
tem sede própria em novo
endereço
É com muita satisfação que a gestão “Articulação e Atitude:ampliando conquistas” informa que o Conselho Regional de Nutricionistas - 4a Região (CRN-4), sede do Espírito
Santo, já está funcionando em novo endereço desde o dia
11/01/2016. A aquisição da sede própria é mais uma vitória
da categoria e representa o sonho realizado de muitas
gestões e o fruto do trabalho coletivo de cada profissional.
As novas instalações visam prestar mais agilidade, conforto
e um melhor atendimento para a categoria. Também vai
permitir mais privacidade no atendimento técnico. Com a
ampliação do espaço, será possível realizar eventos e assim
aproximar o CRN-4 das demais entidades de Nutrição e das
Instituições de Ensino Superior. O novo espaço é de toda
a categoria que precisa ser ocupado em prol da profissão.
A sede própria fica
na Avenida Fernando
Ferrari, 1080 – Sl. 401
Ed. América Centro
Empresarial
Torre Central
CEP 29066-380
Mata da Praia
Vitória – ES

Eleições 2016 no
SINDINUTRI-ES
O SINDINUTRI-ES vem, desde o ano
passado, ressaltando a importância
dos Nutricionistas do Estado do Espírito Santo participarem das eleições da
entidade, que será realizada no dia 16
de abril de 2016, em Vitória (ES), das 8h às 11h.
Seguindo a legislação em vigor, juntamente com as
prerrogativas do Estatuto interno, são necessários 20
membros para compor a chapa da Diretoria e Conselho
Fiscal e, no mínimo, 30 votantes, totalizando 50 Nutricionistas. O atual presidente do sindicato, Alexsander Fernandes da Silva, ressalta que é fundamental a participação
dos profissionais para atingir o quórum obrigatório.
Os interessados devem entrar em contato com o
SINDINUTRI-ES pelo telefone (28)99275-3422 ou pelo e-mail:
sindinutri-es@sindinutri-es.org.br
Revista CRN-4 Janeiro de 2016
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CRN-4 e Anerj

Parceria para promover o Movimento
Comida de Verdade

O

Movimento Comida de
Verdade (MCV) surgiu
como tema da 5º Conferencia Nacional de Segurança Alimentar, com
a premissa básica e desafiadora de
levar à população a voltar a se relacionar com o alimento de verdade
e valorizar as relações, em todas as
dimensões, no ato de preparar e de
receber o alimento.
O CRN-4 e a Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro
(Anerj) foram às ruas, escolas, praças
públicas e parques na semana de
comemoração ao Dia do Nutricionista (31 de Agosto) conversar com as
pessoas sobre o que compram e como
tem se alimentado.
O que é comida de verdade? É toda
aquela que é preparada de maneira
simples e acessível, com alimentos
não processados ou pouco processados, altamente nutritivos e que propiciam um ambiente acolhedor para as
relações de troca no ato de comer. É
aquela que vai direto da pessoa que
faz para a pessoa que come, que tem
menos artifícios na produção para
manter o alimento belo.
O MCV é uma chamada para repensar as atitudes sobre as escolhas
que todos praticam atualmente, uma
que vez que promove o retono às
origens da comensalidade. Da qualidade nutritiva, com afeto da comida
da família e preparada com carinho
para ser comida com prazer, o simples
que alimenta. Isso não se dá apenas
no âmbito da comida em casa, mas
também naquela que nós, nutricionistas como consumidores, buscamos na
rua cujo modo de fazer comida para
coletividade pode ser influenciado
pela nossa opinião como consumidor
consciente. Através do domínio da
técnica dietética, de toda bioquímica
nutricional e dos princípios nutritivos
e com domínio sobre todos os fatores
intercorrentes para a melhor alimen-
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A ANERJ convida
para acessar a
FANPAGE

“MOVIMENTO
COMIDA DE
VERDADE”
COMPARTILHE
ESSA IDEIA.
MOVIMENTE-SE!

tação. Isso pode se dar no nosso
cotidiano tanto no aspecto pessoal
quanto profissional.
No que tange a dimensão
das políticas públicas, o MCV é um
movimento criado dento da categoria da Nutrição, fundamental para
área da saúde, uma vez que iniciou o
debate nas comunidades carentes no
estado do Rio de Janeiro. Igualmente
podemos referir grupos e comunidades de maior poder aquisitivo e que
também passam por insegurança alimentar.
Para que haja difusão e aderência
da proposta, é preciso que as comunidades, pessoas, grupos organizados, instituições de caráter publico
e privado, invistam em ambientes
próprios para ampliar e fortalecer o
debate sobre o acesso, a tradição e
vocação produtiva brasileira em alimentação frente às campanhas agressivas de marketing da indústria de
alimentos que naturalizam os ultra
processados, além da crise econômica
que superestima preços de alimentos para a população. O MCV tornouse um movimento de resistência, de
caráter permanente em prol da saúde
e do conhecimento sobre o tema.
Principais espaços ocupados para
o debate do MCV em 2015 no Estado
do Rio de Janeiro: ONG M.A.C.A.C.O –
Vila Kennedy, Bosque da Freguesia –
Jacarepaguá, Parque Madureira, ONG
Onda Verde – Tinguá – Nova Iguaçu,
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
de Mesquita, Restaurante da Cozinha
Café – Cosme Velho, Escola Maximilian Falck – Mury – Nova Friburgo,
Escola Municipal Professor Messias de
Moraes Teixeira – Olaria – Nova Friburgo, Campo de São Bento (em parceria
com a Acelbra) – Niterói, Quinta da
Boa Vista, Lagoa Rodrigo de Freitas,
Festival Holístico Ecoyoga Macaé, Vila
Residencial da UFRJ ( em parceria com
o projeto MUDA).

Entrevista

Nutrição Esportiva

A

s primeiras atividades físicas praticadas pelo homem
eram fugas de
animais predadores,
que deram início ao que chamamos
atualmente de esporte. Os tempos
mudaram, mas desde aquela época
o ser humano vem se preocupando em ter uma boa qualidade de
vida através dos exercícios físicos
e da boa alimentação
A Nutrição faz parte da vida
dos atletas desde a Antiguidade.
Mas só recentemente é que se
conheceu a importância da nutrição para o melhor desempenho
do atleta. O primeiro estudo,
feito com corredores da Maratona de Boston (anos 20), demonstrou a importância da ingestão de
carboidratos durante exercícios prolongados.
No Brasil, a Nutrição evoluiu muito
nos últimos 40 anos e com ela a Nutrição Esportiva. Nos anos 90 a Nutrição

Esportiva foi muito difundida e atualmente esse campo de atuação profissional vem crescendo consideravelmente, pois a maioria dos atletas
de elite conta com acompanhamento nutricional e os clubes
têm solicitado, cada vez mais,
a orientação nutricional para a
conquista de melhor desempenho nos treinos e competições.
A preocupação com a qualidade
de vida tem se tornado assunto de
destaque em todo o mundo. A prática
regular de esportes, acompanhada de
uma alimentação adequada, é o principal foco para alcançá-la, fazendo
história nos consultórios, na vida
das pessoas e principalmente no
mundo dos esportes.
A conselheira do CRN-4, Mariana
Gonçalves, Doutora em Alimentação, Nutrição e Saúde (Uerj) e professora do Curso de Nutrição da
Universidade Salgado de Oliveira, da
Universidade Estácio de Sá e do Curso
de Pós Graduação do Instituto de
Pesquisas, Ensino e Gestão em Saúde
(iPGS) fala sobre a Nutrição Esportiva.

Entrevista com Mariana Gonçalves
Hoje em dia todos os atletas fazem
acompanhamento nutricional?
Mariana - Atualmente até os atletas
amadores compreendem a importância
do acompanhamento nutricional para alcançar a performance e garantir saúde.
Qual a importância da Nutrição para os
atletas e que diferenças pode apresentar
em termos de resultado?
A nutrição esportiva se baseia, além da
individualidade bioquímica, na fase e grau
do treinamento, modalidade, por exemplo.
Portanto, cada atleta é único, tem suas necessidades específicas e isso precisa ser respeitado
para a performance e saúde.
Qual a modalidade em que a Nutrição pode apresentar
maior diferença nos resultados?
Todas, sem exceção.
O mercado de trabalho nessa área foi ampliado devido

à realização das Olimpíadas, que serão realizadas no Rio de Janeiro?
Observo o crescimento da Nutrição Esportiva quando se iniciou o culto ao corpo
“perfeito” (razões estéticas), a busca pela
saúde e qualidade de vida, além do crescimento das assessorias esportivas. Tudo
isso contribuiu para o crescimento desta
área.
A profissão pode ganhar mais destaque
em função dos jogos olímpicos?
Acredito que é uma oportunidade maior
de valorização dos profissionais, uma
vez que o resultado de um atleta ou equipe é a soma
dos conhecimentos e empenho de uma equipe multidisciplinar.
Qual a modalidade esportiva que mais valoriza o
trabalho do nutricionista?
Atualmente é bem conhecido que, independente da
modalidade, a presença do nutricionista é essencial
para performance e saúde dos atletas.
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Transparência

Balanço de Gestão
A publicação do
balancete 2015 marca
o compromisso com
a transparência da
gestão “Articulação
e Atitude: ampliando
conquistas”.

BALANÇO FINANCEIRO
RECEITAS CORRENTES
ANUIDADES
FINANCEIRAS
SERVIÇOS
OUTRAS RECEITAS
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E OBRIGAÇÕES
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS PF
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS PJ
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
DESPESA DE CAPITAL
TOTAL DE DESPESAS
SUPERAVIT FINANCEIRO

JAN A NOV/2015
4.403.964,25
3.674.722,49
517.392,26
163.805,44
48.044,06
7.770.885,88
2.716.730,28
14.891.580,41

3.921.746,62
2.828.847,41
90.198,85
308.834,52
552.538,11
141.327,73
7.803.947,69
489.604,92
12.215.299,23
2.676.281,18

Anuidade 2016
O carnê da anuidade 2016 já foi
postado nos correios no início do
ano. Caso o nutricionista ainda
não tenha recebido o carnê, deverá
acionar o link “CRN-4 online” no site
www.crn4.org.br e clicar na opção
“Reemitir boleto” na parte inferior da
página, que abrirá uma janela para
digitar seu CPF ou seu nº de inscrição.
Fique atento, pois haverá seis
opções de impressão de boletos, as
5 parcelas e o boleto da cota única.
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Desconto
Para quem optar pelo pagamento da cota única, com desconto de 10% (até o
dia 05/02/2016) deve observar quando efetuar pagamento nas máquinas de
autoatendimento, pois cada banco possui uma metodologia para digitação do
valor do boleto. Alguns solicitam que seja digitado o “Valor do Desconto”,
que como exemplo, no caso de nutricionistas, seria de R$ 37,87 (10% do
valor da anuidade), e outros solicitam apenas que se digite o valor a ser
pago, que neste caso seria de R$ 340,87 (o valor que aparece no próprio
boleto para pagamento até 05/02/2016).
Em caso de dúvida entre em contato com o setor de atendimento pelo
telefone (21) 25178178 ou pelo e-mail crn-4@crn4.org.br

Fiscalização

Fortalecimento do setor

O

O CRN-4 ampliou o seu quadro de fiscais, com a
convocação de três aprovadas no último concurso, o que representa uma importante conquista
para a categoria. Um dos objetivos, segundo a
coordenadora de Fiscalização do CRN-4, Samara
Crancio, é possibilitar descentralização da Fiscalização com a
criação de polos de referência em municípios do interior do
RJ, locais onde há um número representativo de nutricionistas e empresas e que possuem cursos de graduação em Nutrição. Ela ressaltou que a presença de nutricionistas fiscais
em Volta Redonda e Macaé, e futuramente em Petrópolis,
aproximará o CRN-4 dos profissionais, gestores, representantes do controle social e pessoas jurídicas da região, por
meio de visitas, reuniões, palestras e atendimento técnico.
Samara ressaltou que além das fiscais Rosane Sousa
(Polo Macaé), Cintia Guimarães (Polo Volta Redonda) e
Elaine Marçal (sede do Rio de Janeiro), o setor também já
conta com um assistente técnico em informática e uma assistente técnica em Nutrição e Dietética, igualmente convocados por concurso público. A coordenadora avaliou que essa
ampliação de funcionários do setor denota investimento da
gestão na atividade-fim da autarquia, ou seja, na orientação
e fiscalização do exercício profissional de nutricionistas e
de técnicos de nutrição e dietética e das atividades relacionadas à Alimentação e Nutrição, além de contribuir para
a melhoria contínua da qualidade dos serviços que o CRN
presta à população.

“A convocação de três
fiscais aprovadas no último
concurso representa uma
importante conquista para
a categoria.”
Samara Crancio

Coordenadora da Fiscalização do CRN-4

Nutrição e Parlamento

A

gestão Articulação e Atitude: ampliando conquistas, em seu Planejamento Estratégico de 2015, dentro da Câmara Técnica de Políticas
Públicas (CTPP), apontou a necessidade de um trabalho de consultoria parlamentar, a fim de identificar quais as Leis Ordinárias e
Projetos de Leis (PL) relativos à alimentação e nutrição estão em
andamento, na Assembleia Legislativa tanto do Rio de Janeiro quanto na do
Espírito Santo e também na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro.
Para isso, a nutricionista Thays da Silva Araújo prestou serviço realizando
uma pesquisa, cujo resultado foi apresentado aos conselheiros, coordenadores
e assessores do CRN-4, no dia 12 de janeiro de 2016.
O título da apresentação de Thays foi “Identificação e análise da legislação
em vigor e dos Projetos de Leis referentes às questões de alimentação e nutrição, no âmbito dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo”.
A proposta da direção do CRN-4 é mapear toda a legislação existente, inclusive os Projetos de Leis arquivados, a fim de avaliar a possibilidade de sugerir
alterações que possam ser de interesse tanto da categoria quanto do ponto
de vista da saúde da população. Na Alerj, foram mapeados PL de 2013 a 2015
e Leis Ordinárias de 2003 a 2015. Na Ales, a pesquisa também abrangeu o
período de 2008 a 2015 para as Leis e 2012 a 2015 para os PL.

újo
Thays da SIlva Ara
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