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Editorial

É

com enorme alegria que a Gestão Articulação e Atitude lança
sua primeira Revista CRN-4, cuja edição pretende informar não
apenas nossas propostas de trabalho, mas, principalmente, os
temas relevantes para a categoria.
Hoje formamos um novo grupo de conselheiros unido e dinâmico,
com interesses comuns em prol da categoria. Para isso, estamos buscando estreitar, cada vez mais, as relações com as outras entidades da
categoria, como a Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro
(Anerj), Associação de Nutrição do Estado do Espírito Santo (Anees) e
Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro (Sinerj). Unidos
somos fortes!
Estamos trabalhando com empenho e dedicação desde que assumimos a gestão, e já traçamos metas para 2011. Vale destacar que estar na
direção do CRN-4, quando o Conselho completa 30 anos de existência
com uma história de lutas e conquistas da categoria, muito nos orgulha.
Confira encarte especial nesta edição.
Temos como objetivo realizar projetos e ações que dialoguem com
as políticas públicas que envolvam alimentação e nutrição. Lançamos a
campanha sobre o Compromisso do Nutricionista com o Direito Humano
à Alimentação Adequada como um alerta para os profissionais e para
a população. Lutamos para o reconhecimento de que as práticas cotidianas do nutricionista, em suas mais diversas áreas, tenham como
principal missão levar orientação e educação alimentar e nutricional que
promovam, previnam e recuperem a saúde da população. Este trabalho
contribui para conquistas dos Direitos Humanos.
Consideramos de extrema importância a participação do CRN-4 nas
ações direcionadas à sociedade e nas representações junto aos Conselhos de Controle Social (RJ e ES). Queremos ampliar e fortalecer a
atuação dos nossos representantes nos Conselhos de Saúde, de Segurança Alimentar e Nutricional e de Alimentação Escolar, entre outros
espaços de discussão de políticas sociais.
A aproximação com os nutricionistas e técnicos em Nutrição e Dietética que atuam em vários municípios fora da região metropolitana do
Rio de Janeiro e Espírito Santo está entre nossas principais metas. Por
isso, vamos implementar o Projeto CRN-4 Itinerante.
Sabemos que é grande a responsabilidade de estar à frente de uma
entidade como o CRN-4, mas temos a certeza que a chama do idealismo
irá nos iluminar e encorajar para encontrar a sabedoria para tomar as
melhores decisões, que possam continuar levando a nossa profissão a
uma crescente visibilidade.
Temos a certeza que somente com o apoio e participação da categoria poderemos avançar nas nossas conquistas!
Feliz 2011!
Kátia Cardoso dos Santos
Presidente do CRN-4
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Informes

CRN-4 nas mídias virtuais

Home page

O site do CRN–4 foi reformulado com o objetivo de
proporcionar agilidade na divulgação das informações
relevantes para quem atua na Nutrição ou para quem
se interessa pelo tema. Com um design voltado para
facilitar a navegação, a nova página eletrônica visa
garantir um acesso rápido a um conteúdo que possa
atender às necessidades do profissional e contribuir
para a melhoria dos serviços prestados.
Acesse www.crn4.org.br

Redes sociais

Seguindo as tendências da comunicação, o CRN-4 fez
um perfil no Facebook e também já pode ser seguido no
twitter.
Facebook: http://facebook.com/crn4regiao
Twitter: http://twitter.com/ CRN4

Boletim eletrônico

A atual gestão também lançou um boletim eletrônico, Conexão CRN-4, que tem como principal objetivo aproximar o Nutricionista e o técnico em Nutrição
e Dietética do seu Conselho Profissional. A proposta
deste boletim, que inicialmente terá periodicidade
quinzenal, é divulgar cursos, eventos ou qualquer
outra notícia de interesse da categoria. Ele estará
disponível no site www.crn4.org.br, mas também
poderá ser encaminhado diretamente para o endereço
eletrônico (e-mail) dos profissionais.

Seminários internos para
capacitação em RH
A atual gestão do CRN-4 está investindo no aprimoramento dos funcionários da entidade, com o
objetivo de prestar um melhor atendimento para a
categoria. No dia 10 de dezembro foi realizado um
seminário interno com funcionários tanto da sede do
Rio de Janeiro quanto do Espírito Santo. Profissionais
habilitados foram convidados para esta capacitação.

Nota da Gestão
Em maio de 2010, tivemos a finalização do Processo Eleitoral para uma nova gestão do CRN-4, do qual saiu vitoriosa
a chapa 1 – Articulação e Atitude, que assumiu em 12 de
junho o mandato para o período de 2010 a 2013.
A eleição foi disputada por duas chapas, o que é sempre
salutar, pois isso desperta mais atenção da categoria. A
campanha da chapa vitoriosa decorreu dentro das suas possibilidades, mesmo sem contar com os veículos de comunicação do CRN-4.
Cabe ressaltar o trabalho da comissão eleitoral em
encaminhar o processo com lisura, garantindo sua legalidade. Durante a apuração, a chapa “Articulação e Atitude” se
manteve à frente na contagem dos votos (correspondência e
presencial no Rio de Janeiro e Espírito Santo). Isso garantiu
o resultado obtido nas urnas, legitimado pelo grande apoio
dos nutricionistas próximos ao grupo e pelo expressivo
número de profissionais que teve a oportunidade de avaliar
criticamente, o teor das proposições das chapas concorrentes. Ao optarem pela chapa 1, apostaram na mudança, na
união de esforços entre as diversas instituições da área e na
abertura do espaço para o diálogo, assim como a confiança
na capacidade de pensar e realizar da categoria. Apostaram
ainda, em um CRN-4 de portas abertas e na política de valorização e aprimoramento dos seus funcionários.
Não houve uma transição formal de direção, conforme
prática comum no Sistema CFN/CRN. A atual gestão precisou
recorrer a uma grande empreitada para localizar documentos
orientadores importantes para apropriação do mecanismo
de funcionamento administrativo da instituição, mantendo o
compromisso de buscar aproximação com a categoria.
Nossa administração caminha de forma transparente e
participativa, na defesa dos interesses dos nutricionistas
e técnicos. Convidamos os interessados em participar das
câmaras técnicas a apresentarem projetos ou propostas de
trabalho para futuras discussões de interesse da categoria.
Uma profissão fortalecida se constroi com a união de
todos!

Cadastro de nutricionistas
que atuam na área clínica
dos planos de saúde
O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) está mapeando e cadastrando os nutricionistas que atuam na área clínica
dos planos de saúde. As informações são necessárias para
a revisão do Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde, da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), expresso na
Resolução Normativa (RN) nº 211, de 11 de janeiro de 2010.
Acesse www.cfn.org.br
No mesmo site , os nutricionistas que trabalham com
práticas integrativas e complementares também podem se
cadastrar, pois o CFN tem o objetivo de construir uma base
de dados com profissionais, pesquisadores, instituições,
entidades e serviços relacionados com essa prática.
Revista CRN-4 Dezembro de 2010
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Nutrição e Cidadania

Semana da Alimentação Carioca

O

Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Município
do Rio de Janeiro (CONSEARio) e a Prefeitura do Rio promoveram a Semana da Alimentação Carioca
– 2010 com o tema “Unidos contra a
Fome – Esta luta é de todos nós”, em
comemoração à Semana Mundial de
Alimentação, que aconteceu de 11 a 17
de outubro.
As ações da semana foram voltadas
para conscientizar a sociedade sobre
a questão da fome, já que dados da
Organização das Nações Unidas para
a Agricultura e Alimentação (FAO)
apontam que 923 milhões de pessoas
passam fome em todo o planeta.
A campanha www.1billionhungry.org/
faobrasil ganhou destaque durante a
semana, pois tem abrangência mundial
e pede que os governos façam da erradicação da fome sua principal prioridade.Outro objetivo foi contribuir na
divulgação do conceito de alimentação adequada e saudável.
Neste primeiro ano, o evento
contou com a parceria do CRN-4, ABIO,
ANERJ, Articulação de Agroecologia
do RJ, Ação da Cidadania, Fundação
Xuxa Meneghel, PACS, Rede Ecológica, HUMANITAS – Direitos Humanos e
Cidadania, Embrapa Agroindústria de
Alimentos, SESC-RIO/Bco Rio de Alimentos, SESI – Cozinha Brasil, UFRJ,

CONSEA-RJ, Comissão de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) da
Câmara Municipal do Rio de Janeiro.
A abertura da Semana da Alimentação Carioca aconteceu dia 13, no
Auditório do Centro Administrativo
São Sebastião (CASS), com a presença
do Secretário Municipal de Assistência Social (SMAS) – Fernando William,
Vereador Adilson Pires – autor do
Projeto de Lei de Inclusão no Calendário Oficial do Município do Rio de
Janeiro da Semana da Alimentação
Carioca, Jurema Batista – Gerente de
Segurança Alimentar e Nutricional
(SMAS), Regina Oliveira - Presidente
do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA/
RJ) e de Carmelita Lopes - Presidente
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA-Rio). A
presidente do CRN-4, Kátia Cardoso
prestigiou as exposições dos painéis
com os temas: “Dia Mundial de Alimentação: Unidos Contra Fome” e
“Panorama da Política de Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil”
feitas por Luciana Castro - Diretora
do Instituto de Nutrição e Professora
Adjunta do Departamento de Nutrição
Social da Universidade Estadual do
Rio de Janeiro (Uerj) e Regina Oliveira - Presidente do Conselho Estadual
de Segurança Alimentar e Nutricional

(CONSEA/RJ) e Conselheira do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (CONSEA Nacional).
No dia 14, várias tendas foram
armadas na Praça da Cinelândia,
chamando a atenção da população. O
CRN-4 e a Anerj ficaram responsáveis
pelos espaços referentes ao consumo
do alimento (aproveitamento integral,
rotulagem e incentivo à ingestão de
frutas, legumes e verduras) e educação alimentar. Nutricionistas convidados realizaram a avaliação nutricional
de dezenas de pessoas que se organizavam em filas.
No mesmo dia, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro promoveu a solenidade em comemoração à Semana
Mundial de Alimentação com a
entrega de Moções de Congratulação
a vários nutricionistas. A iniciativa foi
da Comissão Especial criada com a
finalidade de implementar as políticas estabelecidas pelo Consea e pela
construção do Plano Municipal.

Projeto Atendimento

S

er atendido com eficiência e agilidade é o que o
nutricionista, o técnico em Nutrição e Dietética e os
representantes das empresas desejam ao chegar ao
CRN-4. Cumprindo com os compromissos, assumidos ainda
em campanha, a gestão Articulação e Atitude está empenhada na melhoria dos serviços prestados à categoria e ao
público.
Uma das metas é tornar o Conselho um espaço acolhedor e eficiente. Para isso, foi formado um grupo de
trabalho, composto por funcionários e conselheiros,
e alguns resultados já podem ser conferidos. A alteração dos textos do painel eletrônico, por exemplo, foram
ajustados para disponibilizar as informações necessárias
para orientar e dar as boas-vindas ao público. Algumas
mudanças no layout da sala de atendimento também já
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foram implementadas no sentido de promover maior conforto para quem aguarda atendimento. Vale destacar, no
entanto, que a gestão está aberta para sugestões da categoria, que possam contribuir para melhorar, cada vez mais,
os serviços.
Um serviço para atendimento específico, das 16h às 18h,
foi criado para permitir que nutricionistas e técnicos resolvam suas pendências junto ao CRN-4, com mais conforto e
comodidade. Para isso, basta marcar o horário pelo telefone
2517-8104, das 9h às 16h, ou pelo site www.crn4.org.br
Serviço On line - Este serviço já está disponível para os profissionais
que atuam na jurisdição do CRN-4 (RJ e ES). Acessando este link do
site do Conselho, o profissional poderá fazer consultas de cadastro e
de débitos, atualização de endereços, emissão de boletos, retiradas
de guias e parcelamento.

Políticas Públicas

Representações do CRN-4 nos Conselhos Sociais

O

Encontro de Representantes do
CRN-4 nos Conselhos Sociais
aconteceu na sede do Conselho
Regional de Nutricionistas - 4ª Região,
no dia 10 de novembro. A presidente
Kátia Cardoso dos Santos explicou que
o evento teve o objetivo de ampliar e
fortalecer a participação dos representantes da autarquia nos Conselhos de
Saúde, de Segurança Alimentar e Nutricional e de Alimentação Escolar, entre
outros espaços de discussão de políticas sociais.
Segundo ela, a atual direção considera importante a participação do
CRN4 nas ações direcionadas à sociedade e nas representações junto aos
Conselhos de Controle Social do Estado
do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.
‘Abrimos espaço para que os nutricionistas falassem sobre as atividades
desenvolvidas nos municípios onde
trabalham, contribuindo, desta forma,
para a definição de metas e objetivos
do CRN4’, salientou.
A representante do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Angra dos
Reis, Mara Christina, comemorou a
iniciativa e defendeu um pacto entre
nutricionistas e o CRN4 em defesa do
Sistema Único de Saúde (SUS), de concurso público, de saúde de qualidade e
de alimentação saudável.

As representantes dos conselhos sociais se reúnem no Auditório do CRN-4 para troca de experiências

A representante do CRN-4 no CMS
de Vassouras, Priscilla Marinho, tem
lutado pela inserção do nutricionista
no Programa de Saúde da Família (PSF)
no município.
Participaram também deste encontro Madalena Marques (Vice Presidente
do CRN-4/CONSEA/RJ), Cristina Velloso
(Secretária CRN-4), Marlete Silva (Tesoureira CRN-4), Márcia Regina Mazalotti (CAE/RJ), Claudia Regina Fernandes
(NUCANE/CONSEA-Rio), Lucia França

(CAE/Rio), Myrian Cruz (Colegiado dos
Conselhos de Fiscalização Profissional),
Márcia Valéria (CONSEA-Rio) e Vanessa
Vasconcellos (Conselheira CRN-4).
Nessa reunião foram feitas várias
denúncias que serão valiosas para as
ações de fiscalização que já estão em
curso no interior do Estado do Rio de
Janeiro, informou a coordenadora de
fiscalização, Samara Crancio. As próximas reuniões serão em março e junho
de 2011.

Técnicos em Nutrição e Dietética (TND)

O

I Fórum de Técnicos em Nutrição e Dietética, promovido em
junho pelo CRN-4 em comemoração ao Dia do TND, abordou a área
de política pública como um mercado
em expansão, em que a parceria entre
técnicos e nutricionistas está fortalecida. O tema do evento foi “O TND nas
Políticas Públicas de Saúde”.
A presidente do CRN-4, Kátia
Cardoso, apontou o evento como o
primeiro passo para aproximar o Conselho da categoria. O coordenador do
curso técnico da Escola Bezerra de
Araújo, Marcelo Barros, e a coordenadora do curso de TND do Colégio

Carlos Gomes, Luciane Pelagio, afirmaram que a descoberta de novos
campos é a consequência natural de
uma profissão que ainda tem muito
para alcançar. A vice-presidente da
Associação Brasileira de Nutrição do
Estado do Rio de Janeiro (Anerj), Ana
Maria Florentino, mostrou a possibilidade dos técnicos encontrarem na
Associação uma parceira em prol do
aperfeiçoamento profissional.
No dia 10 de julho foi realizado o
II Encontro dos Técnicos em Nutrição
e Dietética, que teve como pauta a
representação e fortalecimento da
categoria. A iniciativa foi do Colégio

Carlos Gomes e contou com o apoio
do CRN-4. Também participaram do
evento a Anerj e o Sindicato dos
Nutricionistas do Estado do Rio de
Janeiro (Sinerj). A Presidente do
CRN-4, Kátia Cardoso, reforçou a parceria entre o Conselho e os técnicos.
A união entre as duas profissões foi o
tema da apresentação da conselheira do CRN-4, Lúcia França. Com fotos
e exemplos do trabalho que desenvolveu em Angola em 2008, a nutricionista mostrou como foi importante para o desenvolvimento de suas
atividades profissionais em campo, a
atuação dos técnicos.
Revista CRN-4 Dezembro de 2010
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Alimentação Escolar

Desafios e conquistas

A

responsabilidade técnica pelo
Programa de Alimentação
Escolar da Secretaria Municipal de Educação (RJ) é do Instituto de Nutrição Annes Dias (Inad),
que é o órgão que tem como missão
conceber, implementar, acompanhar e
avaliar, em parceria com órgãos afins,
a Política de Alimentação e Nutrição
no Município do Rio de Janeiro, considerando a alimentação como direito
humano e a Segurança Alimentar e
Nutricional como requisito básico para
afirmação plena do potencial de desenvolvimento físico, mental e social
de todo ser humano.
A diretora do Inad, Maria de Fátima
França, esclarece que, entre outras
atribuições, o órgão, no âmbito da Alimentação Escolar, atua nos setores de
controle de qualidade dos alimentos,
planejamento e alimentação, projetos
educativos, pesquisa e informação e
supervisão técnica.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) dita
as normas da execução de merenda
escolar, traçando as diretrizes básicas,
com base no Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), na inclusão, no desenvolvimento sustentável,
na participação popular e na universalidade e equidade. Na avaliação
de Fátima França, um dos maiores
avanços da Lei 11.947 (2009) é a determinação de que 30% do total de

verbas do FNDE, destinadas à alimentação escolar, devem ser direcionados
para a agricultura familiar, o que é um
incentivo à produção sustentável.
O Inad acompanha todo o processo dentro do programa de alimentação escolar, em nível municipal, desde
a aquisição dos gêneros alimentícios,
com a participação nas licitações de
fornecedores, até o consumo das
crianças na escola, com a atenção
voltada para a promoção de saúde e
com o cuidado em tornar os alimentos
atrativos e saborosos.
Segundo a diretora do Inad, o
programa possibilita o acesso ao
consumo de produtos regionais e da
safra. Ela lembra que o programa de
alimentação escolar tem uma trajetória evolutiva. Até meados da década
de 80, eram previstas apenas pequenas refeições, a chamada merenda.
Depois houve um investimento do
programa em um cardápio básico
para almoço escolar. Por isso, em
toda a rede escolar municipal há uma
Unidade de Alimentação e Nutrição
(UAN). Vale ressaltar que o Rio de
Janeiro possui a maior rede municipal
de educação da América Latina, com
cerca de 1300 unidades. A partir das
construções dos Centros Integrados
de Educação Pública (Cieps), as UANs
foram construídas na lógica de tempo
integral com a capacidade de produzir até cinco refeições diárias.

Confira alguns decretos importantes para o
nutricionista que atua na área de alimentação
escolar.
• Semana de Alimentação Escolar: Decreto Municipal 22.854, de 28/04/2003 e Lei Estadual
4.856, de 28/09/2006
• Divulgação de Cardápios: Decreto Municipal
30.863, de 02/07/2009
• Multas aos Fornecedores: Decreto Municipal
30.862, de 02/07/2009
• Regulamentação de Cantinas Escolares: Decreto Municipal 21.217, de 01/04/2002 e Lei
Estadual 11/01/2005
Toda a legislação citada acima se refere ao Rio de Janeiro.
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Investimento do
Município
De acordo com
Fátima França, atualmente a rede conta
com cerca de cinco mil
profissionais ligados à
manipulação dos alimentos e ao Inad cabe
a tarefa de aprimorar
e qualificar esses trabalhadores. O órgão
conta com 35 nutricionistas que se dividem
em todas as ações do
Programa de Alimentação Escolar, promo-

Fátima França é
diretora do Inad

vendo a supervisão técnica. Ela frisa
que esse programa é hegemônico e se
constitui em uma política de Estado,
apoiado no tripé da assistência ao
usuário, da promoção de hábitos
saudáveis e da proteção. A diretora
informa que o programa funciona com
uma verba suplementar do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que é definida em função
do censo escolar do ano anterior, mas
destaca que o município do Rio de
Janeiro faz um grande investimento,
cerca de 60% de todo o custo. A legislação é bem clara em relação a estes
repasses.
Segundo a diretora o nutricionista
é o responsável pelo planejamento e
monitoramento do Programa de Alimentação Escolar. A Lei referente ao
tema aponta todas as especificações
a serem avaliadas no planejamento
anual como o tempo de permanência
na escola, as recomendações nutricionais, a questão biológica, a safra, o
custo e o valor orçamentário. Depois
são compostos cardápios, que se
alteram mensalmente em função do
abastecimento. Ela ressalta que todos
os produtos novos, inseridos no cardápio, passam por testes feito pelo Inad.
A proposta é verificar o valor nutricional e também desenvolver formas de
elaborar os alimentos, tendo como um
dos focos o paladar.
Fátima frisa que um dos maiores
avanços dentro Programa de Alimentação Escolar é o incentivo aos bons
hábitos alimentares, com qualidade e
quantidade adequadas. Entre os desafios do nutricionista, ela aponta a
importância de tratar a questão cultural e formar e oportunizar boas escolhas alimentares e saudáveis, na
perspectiva da qualidade de vida e
voltada para a sustentabilidade local
e preservação do planeta e da vida
humana. “É preciso romper os muros
da escola”, conclui.

Agricultura familiar em foco

A

gricultura familiar será o tema da
Semana de Educação Ali-mentar
de 2011. O tópico foi escolhido
em enquete promovida pelo NUCANE
(Núcleo Colaborador em Alimentação
e Nutrição Escolar) e apresentado na IV Semana
da Rede Estadual de
Alimen-tação e Nutrição
Escolar na UERJ, no
início de novembro.
Para a nutricionista Luciana Maldonado, membro do
Núcleo, o tema tem forte
apelo em virtude da aprovação da lei 11.947/2009,
que prevê a destinação de 30%
dos recursos do FNDE (Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação)
para compra de gêneros alimentícios
da agricultura familiar. Segundo ela,
os municípios de Mesquita, Pinheiral
e Pati do Alferes já estão seguindo a
legislação.
Durante o evento, também foi
anunciada a conclusão de estudo do
NUCANE sobre o panorama do PNAE

(Programa Nacional de Alimentação
Escolar) no estado. A pesquisa constatou que em 13 dos 66 municípios
que responderam ao questionário
há responsáveis técnicos que
não são nutricionistas.
Outro ponto relevante
do estudo, segundo
a coordenadora do
estudo, Inês Rugani,
é o horário das
refeições. Em mais
da metade desses
municípios o almoço é
servido antes das 10h.
A nutricionista ressalta
a importância de ga-rantir
a alimentação nos horários
adequados, tema que, segundo ela,
causa polêmica nos fóruns de discussão.
Para ela, é preciso valorizar o momento
da refeição no âmbito pedagógico.
A nutricionista observa que 51,6%
dos municípios oferecem cardápio
composto de cereais, leguminosas,
proteínas e hortaliças e apenas 22,7%
acrescentam frutas. No entanto, Inês
afirma que há um esforço para incluir

frutas e hortaliças nas refeições. Mas é
preciso percorrer um grande caminho
para que se torne um hábito, já que
os recursos do FNDE são insuficientes
para cobrir os custos.
A pesquisa aponta ainda que o aipim
não está presente no cardápio escolar
como deveria, apesar de ser produzido
no estado. ‘É um alimento versátil que
poderia substituir o arroz e a batata’,
assinala. O estudo mostra também
que 65,6% dos municípios restringem
alimentos embutidos, com alto teor
de açúcar e baixo valor nutricional, e
84,6% desestimulam a terceirização
das refeições. Já 50,8% admitiram ter
cantinas particulares, e poucas são
supervisionadas pela escola, Vigilância
Sanitária ou nutricionistas.
Inês Rugani sugere a contratação de
mais nutricionistas para as equipes e a
adequação dos horários das refeições,
fornecendo hortaliças, frutas e leite.
Diz que é preciso qualificar o programa
de acordo com a infraestrutura da
escola. É uma oportunidade para fazer
parcerias e fortalecer a estruturação da
área técnica, conclui.

Pólo Caparaó - ES

Seminário de DHAA nos espaços escolares

O

Conselho
de
Segurança
Alimentar e Nutricional do
Espírito Santo (CONSEA-ES),
em parceria com as Secretarias da
Educação e do Trabalho, Assistência e
Desenvolvimento Social do Estado do
Espírito Santo (SETADES) promoveu
o I Seminário de Alimentação Escolar
no Território de Cidadania do Caparaó
Capixaba, nos dias 3 e 4 de novembro,
no Centro de Assistência Social (CRAS)
da cidade de Alegre (ES).
O Seminário, organizado pela
conselheira do CRN-4, Marisa Lopes
Gervásio de Oliveira, teve como objetivo
sistematizar as diretrizes aprovadas na
III Conferência de Segurança Alimentar
e Nutricional para subsidiar o processo
de adequação da Política de Segurança
Alimentar e Nutricional ao contexto do

Estado e dos Municípios, buscando
fortalecer o Programa de Alimentação
Escolar no Espírito Santo. O Pólo de
Caparaó se confunde com o território
de cidadania do Caparaó Capixaba.
Esta região é caracterizada por elevado
índice de mortalidade infantil, em três
dos 10 municípios envolvidos.
O prefeito de Alegre, José Guilherme
de Aguiar, ressaltou que, para que haja
uma alimentação escolar de qualidade
é importante que haja investimento
na agricultura familiar”. Lúcia Rubini,
Secretaria Municipal da Educação
de Alegre destacou que, para muitas
crianças, a merenda escolar é a única
alimentação disponível durante todo
o dia e, por isso, é importante que
ela seja tratada com muita atenção”.
O Presidente do CONSEA-ES, Pedro

Kitoko explicou que a escolha da
região para iniciar a série de seminários
sobre o mesmo assunto no Estado
se deve ao fato de existir apenas um
município da região com um Conselho
de Segurança Alimentar e Nutricional
e por a mesma apresentar baixo
nível de desenvolvimento. Aproveitou
a oportunidade para convidar as
autoridades a envidar esforços para
aderir às iniciativas federais, criando
os conselhos municipais de segurança
alimentar e nutricional no âmbito do
Sistema de Segurança Alimentar e
Nutricional e adotando a Política de
Segurança Alimentar e Nutricional, a
luz da Lei nº 11.346/2006 e do Decreto
nº 7.272 de 25 de agosto de 2010.
Leia a íntegra no site www.crn4.org.br
Mais informações: (27)3227-4811 CONSEA-ES
Revista CRN-4 Dezembro de 2010
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Evento

CRN-4 marca presença em discussões
relevantes para a Nutrição

O

“V Encontro Nacional de Alimentação Escolar: Convergência de Políticas Públicas” aconteceu em Salvador (BA), entre os dias
16 e 19 de novembro, e contou com
a participação de representantes governamentais, profissionais e colaboradores que atuam na área. O CRN-4
esteve presente nesta importante discussão com os conselheiros Marcos Figueiredo e Cláudia Regina Fernandes.
Roseane Nascimento, presidente
do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), apresentou a cooperação
técnica entre o CFN e FNDE. Em relação
ao PNAE, esclareceu dimensões de
sua atuação, no acesso ao alimento e
na convergência de políticas públicas.
Márcia Fidelix, da Associação Brasileira
de Nutrição (Asbran), ressaltou o êxito
crescente do PNAE, propondo novas
ações com interfaces nas demais políticas públicas. Destacou a qualificação
do nutricionista para lidar com a nova
realidade da aquisição de produtos da
agricultura familiar para a Alimentação
Escolar. Renato Maluf, presidente do
Consea, relatou aspectos da produção
de alimentos, programas sociais e de
sua relação com os níveis de insegurança alimentar. O encontro abordou
ainda temas relevantes para a categoria. Veja matéria completa no site
www.crn4.org.br

Cláudia Regina Fernandes, Valéria Terra,
Albaneide Peixinho,
Ana Lúcia Almeida e
Marcos Figueiredo

O II Fórum de Nutrição e Diabetes de Saquarema “Caminho para o
equilíbrio” foi realizado no dia 14 de
outubro. O evento foi promovido pela
Prefeitura Municipal e pela Secretaria
Municipal de Saúde – Serviço de Nutrição e Dietética e teve como uma
de suas organizadoras a nutricionista Vanessa Klapper Frota Pedroso.
Vânia Barberan, representante da
Associação de Nutrição do Estado do
Rio de Janeiro (Anerj) proferiu uma
palestra sobre “Diabetes Tipo I e II
– Prevenção e Tratamento” e a nutricionista Cláudia Coelho falou sobre
“Nutrição diet X light” – utilização
prática. Edna Garambone, fiscal do
CRN-4 apresentou o tema “Alimentos
funcionais” e a conselheira do CRN-4,
Lúcia França palestrou sobre o tema

“Incentivo à alimentação saudável e
atividade física”.
De 28 a 31 de agosto foi realizado o 3º Encontro de Nutricionistas
de Campos. O evento organizado
pelas nutricionistas Rachel Martins
e Fabíola Caldeira contou com a
participação de profissionais que
promoveram palestras tanto para a
população quanto para os próprios
nutricionistas. Também foram feitos
atendimentos à população (adultos
e crianças) com orientação nutricional e avaliação de peso, altura,
IMC, pressão arterial e glicemia
capilar. Uma corrida intitulada “Corrida da Nutrição” mobilizou a população local. O evento contou com o
apoio do CRN-4, da Anerj e da Fundação Municipal de Esportes.

Vanessa Klapper, Lúcia França
e autoridades locais

Fabíola Caldeira
e Rachel Martins
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30 anos do CRN-4

Fotos do arquivo histórico do Conselho

O Conselho Regional de
Nutricionistas – 4ª Região
é criado. As primeiras
gestões ficam com a responsabilidade de estruturar e organizar administrativamente a
entidade com o principal objetivo de
cadastrar profissionais e empresas. São
criadas: a Delegacia do CRN-4 em Minas
Gerais e uma representação no Espírito Santo. Uma sede própria é adquirida. É realizado um processo seletivo
para fiscais. O lançamento do primeiro
boletim informativo aproxima os profissionais do seu Conselho. A categoria
vai às urnas para eleger sua gestão. O
primeiro Sindicato dos Nutricionistas do
Brasil é criado no Rio
de Janeiro. Há uma
grande mobilização
em torno das discussões para a reformulação da Lei 5276/67,
que regulamentava a
profissão.

A Lei 8234/91, que regulamenta a profissão, é
sancionada. São realizados vários eventos para
debater os novos rumos
da profissão a partir da nova lei. O
CRN-4 é convidado para compor o
Conselho Municipal de Saúde em
função de sua expressiva participação na conjuntura política e consegue inserir o nutricionista no Plano
de Cargos e Carreira e Salário no
município do Rio de Janeiro. Um
novo Código de Ética é aprovado em
substituição ao lançado em 1981. O
CRN-4 é o primeiro do Sistema CFN/
CRN a aderir à comunicação virtual,
e inaugura seu próprio site. O Conselho, junto com outras entidades de
Nutrição, mobiliza a categoria e consegue evitar uma tentativa de desregulamentação da profissão. A representação do Espírito Santo ganha
o status de Delegacia. O CRN-4 estabelece parâmetros numéricos para

as principais áreas de atuação dos
nutricionistas e promove o Projeto
Integração, com a proposta de aproximar os profissionais, que atuam no
interior do Estado.
O CRN-4 participa do
movimento de reativação
do Consea/RJ. Dá início
ao Projeto Valorização
Profissional, em parceria
com o Instituto de Nutrição da UFRJ.
O Conselho promove a intensificação
das ações fiscais na rede pública hospitalar do Estado do Rio de Janeiro.
A participação do CRN-4 nos vários
espaços de controle social é ampliada. A Delegacia de Minas Gerais ganha
mais independência e passa a ser o
CRN-9. O Projeto Gestor, que implanta o sistema de Segurança Alimentar
e Nutricional nos municípios, é concluído. Uma nova sede para o CRN-4
é adquirida para atender melhor aos
nutricionistas e técnicos.

Em 2010...
O CRN-4 completa 30 anos de uma existência participativa na vida política do país. Uma nova gestão é eleita com a
perspectiva de abrir as portas do Conselho para a categoria,
promover a união entre as entidades de Nutrição e fortalecer
a profissão.
A gestão Articulação e Atitude parabeniza os nutricionistas e técnicos em Nutrição e Dietética por suas trajetórias de
lutas e conquistas nessas três décadas.

Presidentes do CRN-4
Fragmentos históricos
Gestão 1980 – 1983
Rosita Naidin
A primeira gestão do CRN-4, presidida por Rosita Naidin
teve como meta organizar administrativamente a entidade,
que havia acabado de ser criada. Foi montada uma infraestrutura básica para atender e cadastrar a categoria.
Gestão 1983 – 1986
Emília de Jesus Ferreiro
‘Como primeira gestão eleita, tivemos o papel de consolidar o trabalho iniciado e desenvolver iniciativas para progredir. Foi, sobretudo, uma fase de estruturação, de reorganização financeira, hierarquizando prioridades, organizando
as instalações, o espaço físico e os registros de pessoas
físicas e jurídicas, e criando instrumentos de fiscalização e
controle. Tivemos uma atitude corajosa na época, de inflação alta, que dificultava a administração de qualquer coisa.
Também elaboramos e aprovamos o regimento interno,
desenvolvemos novos sistemas e métodos de trabalho e
reestruturamos o quadro de pessoal condizente com a natureza das funções. Tínhamos muito contato com o Conselho
Federal de Nutricionistas (CFN), que também estava em fase
de implantação. Enfim, foi um período de consolidar a nova
estrutura administrativa nos moldes do Conselho Federal.’
Gestão 1986 – 1987 13.06.86 – 12.06.87
Neuza Therezinha de Resende Cavalcante
O marco da gestão foi promover um impulso nas atividades externas da fiscalização, atividade fim do conselho, tendo em vista que anteriormente a prioridade era a
própria estrutura administrativa do Conselho.
Gestão 1987 – 1989 13.06.87 - 12.06.89
Maria de Graça Correia de Carvalho
Uma gestão voltada para a mobilização da categoria,
que culminou na reforma da Lei 5276/67, que regulamenta
a profissão. Dando continuidade ao trabalho de Neuza Therezinha, valorizou o trabalho da fiscalização. Vale destacar
que essa era a política adotada naquele período em todo
o Sistema CFN/CRN.
Gestão 1989 – 1990 13.06.89 – 12.06.90
Shirley Donizete
‘Viver intensamente com base em referenciais conceituais,
éticos e de respeito à pluralidade humana sem perder de

vista as profundas desigualdades sociais em que estamos
imersos no Brasil. Eis alguns dos desafios que nos foi colocado durante a passagem pelo CRN-4 - mais acentuados,
se considerarmos a presidência da autarquia. Foram desafios que aprofundaram o conhecimento sobre o campo de
saberes e práticas que hoje defendemos – ‘Alimentação e
Nutrição’. Interdisciplinar que é, este campo exige de nós,
cada vez mais, o olhar amplo que precisa considerar as condições dadas e as subjetividades em
que se inserem os fenômenos de que trata. Exige
a consideração pelo que, além de biológico, é
humano. Foi uma feliz passagem de minha vida.
Saí dela mais fortalecida e alimentada. Mais
humana.’
Gestão 1990 – 1991 13.06.90 – 12.06.91
Sheila Rotemberg
‘Fomos responsáveis por uma gestão
inovadora, com rodízio da presidência. Promovemos encontros memoráveis da categoria, os chamados ‘Mergulhos na Nutrição’,
que tinham o objetivo de aprofundar a
discussão e a integração dos profissionais. Também tivemos papel significativo
durante a epidemia de cólera, na área
da prevenção. Fomos obrigados a lançar
mão da criatividade, porque o Conselho
não tinha muitos recursos. A arrecadação era pequena. Fizemos encontros
abertos aos profissionais e criamos
grupos técnicos, que, depois, tornaram-se câmaras técnicas.’
Gestão 1992 – 1993
13.06.91 – 12.06.93

Kátia Ayres
‘Foi um período significativo na história das categorias na área da saúde. Todas as entidades profissionais
da saúde se uniram e criaram o Movimento em Defesa da
Saúde, seguindo as deliberações das conferências. Nos
reuníamos toda semana e, junto com fiscais e a Vigilância
Sanitária, visitávamos unidades de saúde, inclusive hospitais psiquiátricos, para mostrar à imprensa a dura realidade. Conheci muitos profissionais, e fizemos vários encontros para a categoria, nos quais mostrávamos a importância de cada profissional na equipe de saúde. Também
promovemos diversos eventos gratuitos. Sem dúvida,
foi uma experiência importante para meu crescimento pessoal e profissional.’

Gestão 1993 – 1996
Gestão 1996 – 1997 13.06.96 – 12.06.97
Marco Aurélio Faria Resende
O período da gestão presidida por Marco Aurélio foi
marcado por uma conjuntura política de grandes mudanças no país. Foram realizados muitos encontros para
discutir a formação profissional do nutricionista.
Gestão 1997-1998 13/06/97- 12/06/98
Giane Molinari Amaral Serra
‘Encontramos o CRN-4 com sérios problemas financeiros e, para reduzir o déficit, tomamos medidas duras,
inclusive de enxugamento da estrutura, o que possibilitou
o crescimento da autarquia e até a aquisição de
uma sede própria, anos depois. Foi importante,
também, porque garantimos a realização de um
processo eleitoral democrático e ampliamos
nossas ações no sentido de valorizar e legitimar a profissão, inclusive junto aos veículos de
comunicação. Realizamos um evento no Metrô
da Carioca, em parceria com escolas, que teve
uma excelente repercussão.’
Gestão 1998- 1999 13.06.98 - 12.06.99
Ângela Acioly
‘Nossa gestão foi marcada por muitas
dificuldades, porque encontramos o Conselho com problemas financeiros, uma
vez que o índice de inadimplência era
elevado. Foi necessário cortar despesas
e até negociar salários com os funcionários, para evitar demissões. Apesar
disso, conseguimos criar um programa
de desenvolvimento institucional. Lançamos um programa de interiorização
que se estendeu aos municípios de
Minas Gerais e do Espírito Santo,
com o objetivo de ampliar e humanizar o trabalho da fiscalização. Não
tínhamos o intuito de punir, mas de
conquistar parceiros. Também promovemos concurso para contratação de fiscais
e visitamos faculdades e hospitais, estimulando o
debate e a mobilização da categoria. A aquisição da sede
foi fruto de dez anos de saneamento financeiro. Foi um
período muito rico e prazeroso. Uma lição de vida.’
Gestão 03.04.00 a 12.06.00
Nadima Zeidan
‘Promovemos várias ações com o propósito de estreitar
nosso vínculo com os profissionais. Outro foco foi a fiscalização. Montamos a Delegacia de Minas Gerais e visitamos o
interior, estimulando a integração com os nutricionistas das
capitais. Trabalhamos intensamente para realizar eventos e
feiras de nutrição.’

Gestão 1999- 2001 13.06.99 – 12.06.01
Gestão 2001- 2004
Lúcia Pereira de Andrade
“No primeiro ano de gestão assumi a coordenação
da fiscalização, no segundo diretora tesoureira e no
terceiro ano assumi a presidência, quando iniciamos
o planejamento das câmaras técnicas e do projeto
Mais Perto de Você, que entraram em vigor na minha
segunda gestão. Fizemos a primeira seleção pública
para contratação de fiscais, seguindo uma política de
valorização da fiscalização, pois só havia dois para
atender Rio de Janeiro e Minas Gerais. Foram contratados mais três, inclusive um para o Espírito Santo.
Em decorrência dessa organização realizamos o
Projeto Integração, uma diretriz do CFN para interiorizar a fiscalização, que nós aproveitamos para ampliar,
oferecendo encontros entre profissionais de todas as
regiões dos três estados, estimulando-os a criar seu
pólo de referência local a fim de facilitar o contato mais
rápido com o conselho. Foi nessa época que abrimos a
Delegacia de MG, em Uberlândia e a representação no
ES, diminuindo as distâncias.
O projeto de maior impacto foi o Valorização Profissional, pois se dirigia à parcela do público do conselho que estava excluído, como os desempregados, os
recém-formados e os desestimulados. Foi o projeto em
trabalhava a autoestima, as referências profissionais e
a nossa formação técnico-científica. Observamos que
cerca de 90% do público diretamente envolvido voltou
a se empregar ou redefiniram suas opções profissionais
e grande parte decidiu integrar os grupos de discussão
nas câmaras técnicas criadas no CRN-4.
Gestão 2004 – 2007
Wilma Corrêa Sarciá
‘Focamos nossa gestão na parte administrativa e
na captação de recursos para aquisição da nova sede.
Também desenvolvemos ações de esclarecimento e atendimento à população, a fim de dar visibilidade para as
atividades do nutricionista.’
Gestão 2007 – 2010
Roseane Paradella Magaro
Esta gestão foi responsável pelo Plano de Cargos e
Salários (PCS) vigente. Inaugurou a nova sede, adquirida
pela gestão anterior. Resultado de um trabalho de várias
gestões, durante este período foram realizados concursos
com oferta ampliada no setor público.

Bate-papo resgata o processo
de criação da entidade

O

movimento para criação do Conselho Regional de Nutricionista no Rio de Janeiro foi acompanhado de perto e com muita
expectativa tanto pelos profissionais quanto pelos estudantes
de Nutrição. A primeira presidente Rosita Naidim explicou que, em fins
da década de 70, foi aprovada a Lei que criou os Conselhos Federal e
Regional de Nutricionistas. A Associação de Nutrição do Estado do Rio
de Janeiro (Anerj) e a Associação Brasileira de Nutrição (na época com
sede no Rio de Janeiro) estavam à frente desse movimento e convidaram os profissionais que estavam engajados nesta luta para participar
da primeira gestão. Foram apresentadas ao Ministério do Trabalho três
listas com os nomes indicados pela categoria para compor a gestão. A
lista em que estava Rosita foi aprovada. Mas o seu cargo de presidente
foi escolhido pelos próprios integrantes da gestão.
A primeira reunião do CRN-4 foi realizada informalmente na casa de
Rosita, mas depois a presidente, que era servidora do Ministério do
Trabalho, conseguiu o direito de utilizar uma sala instalada em baixo de
uma escada. A primeira funcionária, Zoraia Tognarelli da Cruz, lembrou
que o espaço não era muito confortável e era necessário improvisar e
ser criativo para atender da melhor maneira e realizar o cadastramento
dos nutricionistas. Filas eram formadas para fazer o registro profissional, mas ninguém reclamava, pois havia uma felicidade pela conquista,
salientou Rosita. Zoraia acrescentou que a fila era também um momento
de encontro dos profissionais. Logo depois a primeira sede foi adquirida
com a anuidade dos profissionais. Vale ressaltar que todas as empresas
que se beneficiavam do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
eram obrigadas a se inscrever no Conselho.
Rosita lembrou que a primeira solenidade de entrega de carteiras profissionais foi realizada no Auditório do Senai da Tijuca. Ela faz
questão de agradecer a todos que ajudaram nessa primeira etapa, pois
as dificuldades financeiras eram muitas, mas havia muita vontade da
categoria de organizar o seu Conselho.
A primeira fiscal, Maria Arlette Saddy, entrou na seleção pública realizada em 1982. Para ser aprovada para função de inspetora de fiscalização, ela ainda teve que passar por um curso de nivelamento para fiscais.
Já havia uma demanda muito grande para a fiscalização. A profissão
ainda era muito desvalorizada e muitas denúncias eram feitas. Mas as
entidades que representavam a profissão eram unidas. Naquela época
era mais difícil fiscalizar, pois os papéis das profissões ainda não eram
tão bem definidos.
Arlette diz que o
período foi marcado
pela estruturação do
órgão e pelo estreitamento dos laços com
a categoria.

Arlette Saddy, Rosita Naidim
e Zoraia Tognarelli

Momentos em destaque

A

s atuais presidente e vice-presidente
da Anerj, Lúcia Andrade e Ana Maria
Florentino, participaram, em diferentes períodos, do CRN-4, e têm muitas histórias para contar. Ana Maria revela que em
meados dos anos 80, ainda na graduação,
teve seu primeiro contato com o Conselho.
Era um momento de redemocratização no
país, o que refletiu nas entidades de classe.
Duas chapas se candidataram ao CRN-4 e
houve um debate intenso com a participação efetiva da categoria e dos estudantes,
o que permitiu maior formação política dos
profissionais.
Em 1991 Ana Maria se tornou conselheira.
Nesse período foi realizado o primeiro fórum
de política pública voltada para a questão da
fome, organizado pelo CRN-4, em parceria
com a Fiocruz e o Ibase, lembra ela. “Essa
era a primeira discussão mais profunda
sobre Segurança Alimentar e Nutricional, que
culminou com a criação do Consea”, afirmou.
Nos anos 90 o CRN-4 aderiu a um forte movimento de defesa da saúde e os nutricionistas
ganharam maior visibilidade na sociedade e
na imprensa. A política de comunicação do
Conselho surgiu como estratégia para fortalecer a imagem profissional junto à mídia,
aos empregadores e à população. Também
foi nesse momento, conta Ana Maria, que foi
ampliada a participação dos nutricionistas
nos Conselhos de Direito e Política, além de
aumentar a integração com outros profissionais da área da saúde. O foco era abrir o
Conselho para a categoria.
No final da década de 90 e início dos
anos 2000, Lúcia entrou para a gestão do
CRN-4, que tinha como uma de suas principais propostas melhorar o atendimento aos
nutricionistas, técnicos e representantes das
empresas. No primeiro ano de mandato, Lúcia
aponta como uma grande vitória a redução
da inadimplência em função da credibilidade
da entidade junto aos profissionais obtida
com as mudanças implantadas. Ela enfatizou o investimento feito na fiscalização ao
romper com o modelo antigo apenas de
caráter punitivo e a adoção e consolidação
do enfoque na orientação profissional. Lúcia
explicou que foi neste momento que surgiu
o atendimento por telefone, que funciona
até hoje, e as visitas técnicas agendadas,
disponibilizando materiais informativos, esclarecendo as funções da entidade, disponibilizando também material técnico para uso
junto à clientela atendida pelos nutricionistas, para orientação alimentar.

Capa

Um compromisso dos
Nutricionistas e Técnicos

A

gora é Lei! Uma das grandes
conquistas da população
brasileira e, principalmente
daqueles que atuam na área
de Nutrição, é a inclusão do direito
à alimentação, junto com outros direitos sociais, no Artigo 6º da Constituição Federal do Brasil. O Congresso
promulgou a Emenda Constitucional
(EC64/2010) em fevereiro, e passou a
ser um direito do cidadão e dever do
Estado garantir alimentação saudável à
população.
O Direito Humano à Alimentação
Adequada (DHAA) é previsto em trata-

dos internacionais de Direitos Humanos.
No Brasil, a Lei Orgânica de Segurança
Alimentar e Nutricional – Losan (Lei
nº 11.346/2006) define o DHAA como
o direito de “acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades
essenciais, tendo como base práticas
alimentares promotoras de saúde que
respeitem a diversidade cultural e que
sejam ambiental, cultural, econômica e
socialmente sustentáveis”.
Esse novo direito pressupõe uma
alimentação adequada, tanto quantita-

tiva quanto qualitativamente, garantindo a Segurança Alimentar e Nutricional
(SAN) e o direito à vida. Contribuir, por
meio de suas práticas cotidianas, para
que o Direito Humano à Alimentação
Adequada seja cumprido é um compromisso dos Nutricionistas e Técnicos
em Nutrição e Dietética. Cabe a esses
profissionais, entre outras atividades,
fortalecer a parceria do governo com
a sociedade civil em todos os níveis,
bem como os mecanismos de acompanhamento, objetivando o controle
social e a implementação da abordagem do direito humano e da SAN.
Revista CRN-4 Dezembro de 2010
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Uma política de Estado
O presidente do Conselho Nacional
de Segurança Alimentar (Consea), o
economista Renato Sérgio Maluf, frisa
que com a aprovação da emenda, a
alimentação deixa de ser uma política de governo e se torna uma política de Estado. Enfatiza, no entanto,
que o fato de estar na Constituição
não assegura na prática que o direito
será cumprido, mas, sem dúvida, é um
elemento muito importante para que
isto aconteça, na medida em que é
mais um documento para exigir, junto
a órgãos públicos competentes, nacionais e internacionais, que o direito
seja respeitado.
Renato Maluf considera uma vitória
a aprovação da lei e lembra que o
caminho até chegar lá foi repleto de
lutas da sociedade civil, mas alerta
que será preciso avançar para que
as instâncias municipais e estaduais sigam o que foi aprovado. Avalia
também que a construção do Sistema
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) requer a adoção de
um esquema de monitoramento que
forneça periodicamente indicadores
sobre a evolução da implantação do
DHAA no país e da promoção da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Disse que já há um Grupo
Técnico (GT) do Consea responsável
pela elaboração de uma proposta para
o monitoramento.
Na opinião de Renato Maluf, o
governo Lula teve o mérito de promover um combate massivo à fome,
mas advertiu que essa mazela pode
retornar com facilidade se não houver
acompanhamento das políticas já implementadas. No entanto, afirmou que
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“Não é possível
falar sobre
Segurança
Alimentar no Brasil
sem resgatar
a trajetória da
participação social”
Renato Maluf

esse mesmo governo não conseguiu
apontar uma solução para a situação
de vulnerabilidade em que ainda se
encontra a população em situação
de rua, a população indígena e os
“bolsões” de pobreza. A população ribeirinha, no Amazonas, é um exemplo
disso. Acrescentou que, segundo uma
pesquisa realizada em 2004 pelo
IBGE, utilizando a Escala Brasileira de
Insegurança Alimentar (EBIA), ainda
havia cerca de 33% dos domicílios em
insegurança alimentar. A expectativa,
no entanto, é que a próxima pesquisa
revele uma melhora nestes números.
“Não é possível falar sobre Segurança Alimentar no Brasil sem resgatar a trajetória da participação social”,
ressalta o economista. Foi um amplo
movimento social, desde meados da
década de 1980, envolvendo indivíduos, várias categorias profissionais,
ONGs, setores do governo e universidades, que gerou esse conceito diferenciado de Segurança Alimentar e
Nutricional que o país possui hoje. O
economista acrescenta que o Consea
surgiu como expressão desta mobilização e acredita que sem o movimento social organizado o governo Lula
não teria dado prioridade ao combate
à fome.
Representante do Brasil na FAO
(Organização das Nações Unidas para
a Agricultura e Alimentação, Food and
Agriculture Organization), Renato Maluf
afirmou que o país foi um dos únicos
no mundo que cumpriu as metas de
redução da pobreza e tende a erradicar a fome antes de 2015. Lembrou
da existência de uma crise mundial de
alimentos e dos impactos que a produção do etanol (milho e, no Brasil,
cana de açúcar) pode gerar para o

abastecimento mundial e o comprometimento da terra.
O economista avalia que a educação em relação ao consumo de alimentos deve ser a mais abrangente
possível, e não deve apenas girar em
torno da educação alimentar e nutricional convencional e dos hábitos de
higiene. Segundo Renato Maluf, há um
grande distanciamento entre produção
e consumo. É preciso que o consumidor saiba a origem dos alimentos e
quem trabalha na sua produção. O
enfoque da SAN é intersetorial e interdisciplinar. Lembrou que os alimentos,
assim como vestuário, festas e habitat
são as principais referências culturais
de um país.
Reeducação para uma cultura
alimentar mais saudável
Segundo a nutricionista Vanessa
Schottz, Assessora do Programa Direito
à Segurança Alimentar e Agroecologia
da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE), ao se
tornar um direito social garantido em
lei, a alimentação considerada como
um direito humano obrigará o Estado
a formatar políticas públicas específicas para a garantia desse direito.
Será preciso transformar conceitos e
normas de produção, distribuição, comercialização e consumo de alimentos
no país. Outra ação importante será
aplicar recursos públicos para a produção de alimentos de qualidade em
vez de priorizar o agronegócio.
Para Vanessa, reeducar a sociedade em direção a uma cultura alimentar
saudável e mais natural e, ao mesmo
tempo, reduzir o poder das indústrias
de alimentação rápida e processada
também é importante na garantia do
DHAA, mas zerar o número de pessoas
em situação de fome ou insegurança
alimentar é fundamental. Vanessa
adverte, no entanto, que todas essas
ações somente serão possíveis se a
sociedade se engajar na luta para
fazer com que o texto da Constituição
se torne uma realidade cotidiana. Ela
concorda com Renato Maluf que só
com a mobilização popular, o Estado
se posicionará politicamente em favor
da saúde e bem-estar da cidadania e
do meio ambiente.
A nutricionista afirma que a SAN é

“Só com a mobilização
popular, o Estado
se posicionará
politicamente em
favor da saúde e
bem-estar da
cidadania e do meio
ambiente.”
Vanessa Schottz
por essência transdisciplinar e abrange
a agronomia, a assistência social, a
agricultura, a antropologia e a engenharia florestal. A Nutrição se abriu
para outros conhecimentos e ganhou
uma abordagem ampliada que soma a
área nutricional, com a social, a ambiental e a cultural. Vanessa atua em
um programa voltado para a agroecologia, que é a produção de alimentos
de forma sustentável com a preservação da diversidade e com foco na agricultura familiar. É uma produção que
garante uma relação mais saudável do
ser humano com a natureza, aproximando o homem dos alimentos e não

só de seus nutrientes.
Vanessa denuncia que o DHAA
está sendo violado em várias localidades. Cita o município de Conceição
da Barra (ES), onde o cultivo de eucalipto (70%) e cana de açúcar (10%)
fez um estrago no solo. Há ainda
uma alta contaminação da água e os
peixes estão desaparecendo. “A situação da população quilombola lá é
gravíssima”, aponta. A assessora da
Fase explica que o trabalho agora é
de retomada produtiva dessas terras
e de resgate e valorização dos alimentos regionais. Isto está sendo feito em
todo o país com a redescoberta do
valor nutricional do pequi e do umbu,
por exemplo.
A conquista de incluir a alimentação na Constituição Federal foi fruto
de um trabalho coletivo em âmbito
nacional, resultado da articulação de
diversas redes, afirma Vanessa, que
destaca o CFN, o Consea e a Asbran.
“Agora a lei respalda a exigibilidade
para a reversão das violações aos direitos humanos, deixando claro que a
alimentação faz parte deste direito”,
afirmou.
Desafios para os profissionais que
atuam na Saúde
A nutricionista, Luciene Burlandy,
professora da Universidade Federal
Fluminense (UFF) e integrante do
Consea, abordou os desafios para
os profissionais que atuam na Saúde
para a concretização da emenda constitucional sobre o DHAA. Ela explica
que alimentar-se de forma saudável
e adequada é um direito humano
básico, com a garantia ao acesso permanente e regular, de forma socialmente justa, a uma prática alimentar
que visa aspectos biológicos e sociais
dos indivíduos, de acordo com o ciclo
de vida e as necessidades alimentares
especiais, pautada pelo referencial tradicional local.
A abordagem da saúde com base
nos direitos humanos tem como objetivo garantir o direito à saúde e outros
direitos relacionados. Para isso, o planejamento e o processo decisório em
saúde deve ser pautado nos princípios
e instrumentos dos direitos humanos
e deve ter como objetivo a superação
dos desafios e obstáculos para que o
Revista CRN-4 Dezembro de 2010
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setor da saúde cumpra suas obrigações e fortaleça a capacidade do
cidadão de exigir que o direito à
saúde seja garantido.
Luciene relacionou as principais
ações da área da saúde e apontou
desafios como fortalecer algumas
práticas já realizadas na área da
saúde e, ao mesmo tempo, consolidar a dimensão nutricional do
SISAN e implementar ações sobre
outra lógica como: educação alimentar e nutricional em todos
os níveis do sistema, de forma
transversal e integrada, fortalecer
a prevenção e tratamento de carências nutricionais, ações regulatórias sobre comercialização e
consumo, controle de agrotóxicos,
monitoramento da qualidade nutricional dos alimentos, garantia da
qualidade sanitária e adequação
das necessidades diferenciadas –
étnicas, raciais, necessidades especiais de saúde.
Para a nutricionista, é fundamental que o profissional tenha
sempre como princípio a universalidade, a equidade, a não discriminação, a dignidade, a autonomia,
a intersetorialidade, a participação
e a transparência na prestação de
contas. Enfatizou que esses princípios não são abstrações distantes das práticas cotidianas profissionais e que as iniquidades e as
violações de direitos se constroem
nas relações, práticas sociais e nos
valores vigentes. Para isso, ela
aconselha que o profissional tenha
sempre um olhar reflexivo sobre
estas práticas, o que requer formação. “Conhecimento e valorização
andam juntos”, afirmou.
Luciene explica que, a partir
da ótica do DHAA, os programas
devem seguir novos parâmetros
para as relações sociais e será
preciso clareza no papel do nutricionista para a garantia de direitos, nas obrigações e responsabilidades, observando os limites
e possibilidades profissionais. Ela
salienta que é necessário conhecer
mecanismos de exigibilidade existentes e consolidá-los. Citou como
exemplo a Ouvidoria do SUS,
Disque Saúde, Ministério Público,
12
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Dia do Nutricionista

Atuação do
profissional
de Nutrição
é debatida
na Ales

“A abordagem
da saúde com
base nos direitos
humanos tem
como objetivo
garantir o
direito à saúde
e outros direitos
relacionados.”
Luciene Burlandy
Defensoria Pública, audiências públicas entre outros. Em sua opinião,
o grande desafio do nutricionista é
trabalhar de forma interdisciplinar,
com atenção integral que possa
articular bio/psico/social. Entre as
ações de educação em saúde, sob
a ótica da SAN, no atendimento
ambulatorial e hospitalar, Luciene
diz que é fundamental pensar o
consumo a partir da produção, comercialização, e dimensões psicossociais, econômicas e culturais.

As conselheiras do CRN-4 Marisa Lopes e Juliana Pizzol

O

Dia do Nutricionista foi comemorado na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
(Ales), dia 31 de outubro. Durante
a solenidade, foi apresentado um panorama da profissão de nutricionista no Espírito
Santo, sob os mais variados aspectos.
O presidente da Associação dos Nutricionistas do Espírito Santo (Anees), Jorge
de Vit Monti, falou aos presentes sobre a
presença fundamental do Nutricionista na
Atenção Básica à Saúde e Beatrix Belfort,
discorreu sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE): A importância da
atuação do Nutricionista.
Já Ana Cristina Soares abordou os desafios do nutricionista na área hospitalar, e
Marisa Lyra explicou a importância do nutricionista em alimentação coletiva e no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
A presidente do CRN-4, Kátia Cardoso
dos Santos, falou sobre o compromisso
do nutricionista com o Direito Humano à
Alimentação Adequada. A coordenadora
técnica da Fiscalização, Arlette Saddy e as
conselheiras Marisa Lopes Gervásio de Oliveira e Juliana Pizzol Organo também estiveram presentes ao evento.

Audiência Pública na Alerj
O Direito Humano à Alimentação Adequada como compromisso do nutricionista

“O

Compromisso do Nutricionista com o Direito
Humano à Alimentação Adequada” foi o
tema da Audiência Pública realizada na
Assembléia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro (Alerj), no dia 31 de agosto,
como parte das comemorações do Dia
do Nutricionista. O evento foi promovido pela Comissão de Segurança Alimentar da Alerj e pelo CRN-4.
O Deputado Estadual Sabino, presidente da Comissão Permanente de Segurança Alimentar, convidou para fazer parte
da mesa: Kátia Cardoso dos Santos, presidente do CRN-4; Virgínia Nascimento,
vice-presidente da Associação Brasileira
de Nutrição; Lúcia Andrade, presidente
da Associação de Nutrição do Estado do
Rio de Janeiro; Adacto Ottoni, assessor de
Meio Ambiente do Conselho Regional de
Engenheiros e Arquitetos/RJ; Cynthia Teixeira do Sindicato dos Nutricionistas do
Rio de Janeiro; Simone Bareicha Marques
do Conselho Federal de Nutricionistas e
Regina Maria Vasconcellos de Oliveira,
presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional/RJ.
Kátia parabenizou a categoria, pelos
30 anos de criação do CRN-4. Destacou
o compromisso dos nutricionistas com
o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e com a atenção integral
à saúde, salientando que é preciso desenvolver suas atividades profissionais
e responsabilidades técnicas de forma
legal e ética. A ex-conselheira do CFN,
Liane Quintanilha, fez uma exposição
sobre o compromisso do nutricionista

Foto: Adriana Medeiros

com o DHAA na Nutrição Clínica.
Concentrou sua abordagem no
desafio que o profissional precisa
vencer para mudar paradigmas
e implantar novas ideias. A nutricionista Valéria Terra focou sua
palestra no DHAA nas escolas,
mostrando que o trabalho do nutricionista vai muito além da elaboração de cardápios.
A presidente da Anerj, Lúcia
Andrade, falou sobre o DHAA na
Alimentação Coletiva. Ressaltou
a importância do investimento
da promoção da saúde. Fez um
resgate histórico dos programas
de governo voltados para a alimentação do trabalhador. Maria
de Fátima França, diretora do
Instituto de Nutrição Annes Dias,
defendeu uma participação ativa
e articulada dos nutricionistas. Enfatizou
a necessidade de padronizar protocolos, principalmente na área da saúde, e
o desenvolvimento maior de linhas de
pesquisa. Adacto Ottoni alertou para a
adulteração dos alimentos com produtos
químicos, para a contaminação do meio
ambiente e sua consequência para a garantia de uma alimentação saudável.
Regina Oliveira destacou a Lei 11.346
de 15/09/2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a Lei Orgânica de Segurança
Alimentar como instrumentos legais que
respaldam o trabalho dos nutricionistas.
Lembrou as conquistas profissionais,
que culminaram com a assinatura do
decreto que instituiu a Política Nacional

de Segurança Alimentar e Nutricional, e
definiu a forma de gestão, financiamento, avaliação e controle social.
Virgínia Nascimento relatou os trabalhos desenvolvidos pela Asbran.
Cynthia Teixeira abordou a evolução da
Nutrição como ciência. Afirmou que é
preciso ampliar a discussão crítica sobre
a atuação profissional e defendeu a
identidade do nutricionista como promotor de saúde. Simone Bareicha agradeceu o espaço cedido pela Alerj para
o debate. O Deputado Sabino garantiu
que a Comissão de Segurança Alimentar é um centro permanente de troca de
ideias e propostas para melhorar a vida
do cidadão fluminense.

Foto: Adriana Medeiros

Festa dos Nutricionistas nos 30 anos do CRN-4

A

festa temática dos anos 80 promovida pelo Conselho
Regional de Nutricionistas – 4a Região (CRN-4), em parceria com a Associação de Nutrição do Estado do Rio de
Janeiro (Anerj) e com o Sindicato dos Nutricionistas do Estado
do Rio de Janeiro (Sinerj), foi realizada no dia 2 de setembro,
no Clube de Engenharia, como parte das comemorações do
Dia do Nutricionista (31 de agosto). A categoria aproveitou
para comemorar os 30 anos do CRN-4 ao som da música vibrante que marcou o período.
Foto ao lado: Kátia Cardoso, Wilma Sarciá, Lucia Andrade e Rosita Naidin
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Fórum

Articulação das entidades de Nutrição

U

ma das marcas da atual direção
do CRN-4 é promover a articulação, efetivar e fortalecer a parceria das três entidades de Nutrição. Para
Kátia Cardoso dos Santos, presidente
do Conselho, é fundamental que haja
esse trabalho conjunto em prol dos nutricionistas e técnicos. Cada um, em sua
esfera de competência, contribui para o
fortalecimento da categoria. Por isso, é
fundamental que as ações sejam planejadas e implementadas conjuntamente.
Vale destacar que o engajamento e a
mobilização são fundamentais para
avançar nas conquistas da profissão,
pois, segundo Kátia Cardoso dos Santos,
Erivelto Soares e Lucia Andrade (foto)
respectivamente à frente do CRN-4,
Sinerj e Anerj, uma profissão forte só
é possível com nutricionistas e técnicos
organizados e entidades articuladas.
Ao CRN-4 cabe a função de orientar,
disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, assegurando as atividades privativas do nutricionista por meio da Lei. Já
a Associação de Nutrição do Estado do
Rio de Janeiro (Anerj) é o órgão responsável pela capacitação continuada dos
profissionais, investindo no Programa

de Aprimoramento Técnico-Científico,
assim como a Associação do Espírito
Santo (Anees). O Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro
(Sinerj) atua nas questões ligadas ao
mundo do trabalho e contribui na formação política.
Seguindo o princípio de trabalho já
adotado pelo Sistema CFN/CRN de realizar ações e prestigiar programas conjuntos com as demais representações
em nível nacional, a atual gestão têm
realizado reuniões entre as três entidades da categoria, que ganhou o nome
de “Fórum das entidades”. As reuniões
acontecem mensalmente. A linha mestra
para o planejamento de ações conjuntas está alinhada com as deliberações
do último Enaem (Encontro Nacional
das Entidades de Nutrição), do qual participou também a representação estudantil da categoria, a Executiva Nacional
dos Estudantes de Nutrição. O evento
aconteceu durante o XXI CONBRAN,
em Joinville-SC, em maio de 2010, e foi
considerado um marco, pois temas de
interesse da categoria, há anos represados pela falta de articulação política
e pela dificuldade criada por algumas

representações e gestões, finalmente
entraram como prioridade para a organização e compromisso das diferentes
entidades como princípios norteadores
de ação.
De acordo com Lúcia Andrade,
depois de tantos anos de tentativa,
as três entidades estão recompostas e
dispostas a abdicar dos seus interesses
próprios de hegemonia de ação, o que
facilitará o fortalecimento da categoria,
aliado ao trabalho de aproximação das
instituições de ensino técnico e superior, os técnicos de nutrição e demais
órgãos de representação social. “Isolados somos vulneráveis, mas próximos
e em cooperação, somos mais fortes”,
conclui.

Solenidade para novos inscritos

A

atual gestão do CRN-4, Articulação e Atitude, junto com a Anerj
e o Sinerj, decidiram inovar e realizar uma cerimônia para os novos inscritos, diferente das que estavam sendo
feitas. Foi avaliado que era necessário
realizar uma solenidade que despertasse o interesse dos novos profissionais para a importância da participação
dessas três entidades da categoria, que
possuem funções diferentes. Nesses
novos moldes, a primeira solenidade de
entrega de carteiras de habilitação profissional aconteceu no dia 29 de novembro e foi marcada pela interatividade e
uma “roda de conversa” entre os recémformados e representantes do CRN-4,
Anerj e Sinerj. Cento e oitenta nutricionistas e técnicos em Nutrição lotaram
o auditório 53 da Uerj e tiveram a oportunidade de esclarecer várias dúvidas
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sobre a profissão.
Para a presidente do CRN-4, Kátia
Cardoso, a iniciativa é resultado de um
trabalho desenvolvido desde a campanha eleitoral da atual gestão, que
buscou a articulação entre as entidades. Segundo ela, a presença das entidades na solenidade tem um caráter
significativo. ‘É uma demonstração de
que os recém-formados não estão sozinhos, têm representação’, enfatizou. De
acordo com a presidente da Anerj, Lúcia
Andrade, esta iniciativa faz parte do processo de articulação entre as entidades
representativas da categoria, que atuam
com o mesmo objetivo de apoiar os nutricionistas. Já o presidente do Sinerj,
Erivelto Soares, convocou os novos profissionais a participar da ‘construção da
categoria’. ‘Temos um espaço ilimitado
de atuação que precisa ser conquistada,

e espero que esse evento seja o início
de muitos encontros para discutir a profissão’, ressaltou. Desejo compartilhado
pela representante dos recém-formados,
Kátia Coelho Gomes, que tem expectativas de que as três entidades defendam
os direitos da categoria. “Espero que o
CRN-4 seja um Conselho acolhedor” –
destacou.
Após a apresentação das entidades,
foram relatados dois casos de conduta
ética que ocorrem com frequência, expostos pela coordenadora da Fiscalização, Samara Crancio, para motivar o
debate. As dúvidas mais comuns versaram sobre responsabilidade técnica
e dissídio coletivo, piso salarial e homologação contratual. A solenidade foi
encerrada com o juramento dos profissionais.   

Fiscalização

Uma frente ampla de trabalho
CRN-4 retoma visitas ao interior
do Rio de Janeiro
A Gestão Articulação e Atitude está
investindo nas visitas fiscais no interior
do Rio de Janeiro. Desde julho deste
ano, já foram realizadas visitas em
Nova Friburgo, Petrópolis, Cabo Frio,
Araruama, Barra Mansa, Cantagalo,
Cordeiro, Vassouras, Macaé, Maricá e
Rio das Ostras. No Espírito Santo, as
visitas fiscais no interior são realizadas
rotineiramente.
Interiorizar a fiscalização foi uma das
propostas da chapa, e as ações não se
limitarão às visitas fiscais. Em 2011, o
projeto CRN-4 Itinerante pretende levar
ao interior uma estrutura de atendimento administrativo e fiscal, além de promover reuniões com os nutricionistas da
região para debater assuntos relacionados à prática profissional.
O CRN-4 Itinerante contará também
com a participação da Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro - Anerj
e do Sindicato dos Nutricionistas no
Estado do Rio de Janeiro - Sinerj. Essa
parceria entre as entidades da profissão
engrandece o projeto e enriquecerá os
diálogos com nutricionistas e técnicos
em nutrição e dietética.
Ampliando horizontes
A Fiscalização do CRN-4 está integrada com os Conselhos de Nutricionistas

Projeto

dos outros estados e com os Conselhos
de outras profissões no Rio e Espírito
Santo. Essa troca de experiências está
proporcionando avanços e resultados
para a categoria. Um exemplo disso é
o grupo de trabalho formado por vários
conselhos da área de saúde que está desenvolvendo procedimentos para análise
de editais de concursos públicos. A finalidade é acompanhar o processo seletivo
desde a divulgação do edital até o preenchimento das vagas e intervir, quando
necessário.
Visitas a escolas estaduais
Por solicitação do Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro, o CRN-4
iniciou em outubro uma série de visitas
fiscais em escolas estaduais fluminenses. O objetivo é avaliar a qualidade da
alimentação oferecida sob diversos aspectos.
Para essa ação, foi elaborado um
roteiro de visita baseado em legislação
que dispõe sobre alimentação escolar
pública e que contempla a realidade das
escolas. As informações colhidas com
critérios científicos serão analisadas e
encaminhadas ao Ministério Público.
Oficina de Técnica Dietética
Investimento em atualização
A equipe de Fiscalização e os Conselheiros participaram, em novembro,

de uma oficina de técnica dietética
organizada pelo CRN-4. Foram desenvolvidas atividades teóricas e práticas
com foco na promoção à saúde em
unidades produtoras de refeições.
Planejamento de cardápio, alimentação saudável e a importância da
implementação de fichas técnicas de
preparo como instrumento para melhoria da saúde da população atendida foram alguns dos assuntos abordados.
O aperfeiçoamento da equipe de
fiscalização é primordial para atualização do conhecimento e consequentemente melhorar a qualidade dos esclarecimentos ao nutricionista durante
as visitas técnicas ou atendimento no
CRN-4.
Desta forma, o conteúdo abordado na capacitação será utilizado na
elaboração de material de orientação
profissional a ser repassado à categoria, bem como tratado em fóruns e
cursos específicos, em conjunto com a
Anerj, entidade responsável pelo aprimoramento e atualização técnico-científica. É previsto também trabalharmos
o tema da importância das ferramentas técnicas na visibilidade do trabalho do nutricionista. A adoção da ficha
técnica é uma dessas ferramentas, que
traz em si inúmeras possibilidades de
controle e avaliação de serviços.

A

atual gestão do Conselho Regional dos Nutricionistas – 4ª Região lançará em março de 2011
o Projeto CRN-4 Itinerante, que tem como principal objetivo aproximar o Conselho dos nutricionistas e técnicos em Nutrição e Dietética que atuam
no interior do Estado. A proposta é oferecer orientação,
promover ações políticas e integradoras voltadas para o
profissional, além de facilitar o acesso aos serviços prestados pelo Conselho. O projeto terá início no município
de Macaé, região norte fluminense. Depois será ampliado
por todo Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Mobilização
A Fiscalizaçao do CRN-4 solicita que os nutiricionistas
e técnicos que atuam no interior do estado encaminhem
suas denúncias para fiscal.nutricionista@crn4.org.br
Revista CRN-4 Dezembro de 2010
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Anerj faz campanha de filiação
A Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro (Anerj) está lançando uma
campanha com o objetivo de mostrar aos nutricionistas e técnicos a importância
da filiação nesta entidade. A Anerj é responsável pela promoção de cursos na área
da Nutrição. Seu papel é divulgar e difundir o conhecimento técnico-científico da
categoria, além de realizar pesquisas de interesse nacional e oferecer cursos de
atualização e capacitação para nutricionistas, técnicos em Nutrição e Dietética e
estudantes.
Associe-se, a partir de Março de 2011, e receba descontos em cursos e eventos!
Para se tornar um associado, faça seu cadastro pelo e-mail cadastro@anerj-nutricao.
com.br

Esperamos por você!

Anerj - Associação de Nutrição
do Estado do Rio de Janeiro
Sede: Rio de Janeiro
Rua Álvaro Alvim, 37 / 1517 - Centro
Tel.: (21) 2224-6078
www.anerj-nutricao.com.br
contato@anerj-nutricao.com.br

Asbran
A Associação Brasileira de Nutrição (Asbran),
junto com suas filiadas, lançou um grande movimento, em todo o país, para mobilizar a categoria
sobre a importância da filiação. Quem reside nos
estados de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro,
Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e
Rio Grande do Sul deve entrar em contato com as
associações filiadas. Nos outros estados o contato
deve ser direto com a Asbran.
Quem se associar até o dia 31 de março de
2011, seja estudante ou profissional, irá concorrer a
uma inscrição cortesia para o CONBRAN 2012, além
do valor de filiação reduzido para profissionais e
estudantes.
Conheça as vantagens dos associados
Os associados têm direito a participar do processo de concessão do Título de Especialista, desconto no CONBRAN, congressos da CONFELANYD e

ICDA e eventos paralelos. Também recebe a
revista técnica Rasbran. Possui acesso à atualização e aperfeiçoamento técnico-cientifico,
a grupos de estudos e à informação especializada na biblioteca da entidade.

Mais informações e inscrições:
www.asbran.org.br

