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Editorial

Prezados Nutricionistas e Técnicos

N

esta edição, a gestão eleita
pela categoria para o triênio
2013/2016, “Articulação e
Atitude: ampliando conquistas”, tem o prazer de comemorar a
confiança dos nutricionistas para que
continuemos a desenvolver o trabalho
à frente desta Autarquia. Ao agradecer
esta oportunidade, reiteramos nosso
compromisso com as propostas apresentadas durante a campanha. Entre
elas a de dar continuidade e ampliar às
ações da gestão anterior que promo-

veram conquistas para a
categoria. Para fortalecer
ainda mais nossa profissão, temos o objetivo
de reafirmar as parcerias
com entidades ligadas à
Nutrição.
Nossa gestão assumiu
a entidade oficialmente
no dia 12 de junho e já
está trabalhando a todo
vapor. Realizamos um seminário de transição para
que os novos conselheiros pudessem se apropriar do funcionamento
do CRN-4. Também organizamos um seminário de
Planejamento Estratégico
Situacional para traçar
novas metas para esta a
gestão eleita. De lá para

em nutrição e dietética no quadro da
Fiscalização e melhorar o setor de
atendimento do Conselho.
Parabenizamos todos os Nutricionistas pelo nosso dia – 31 de agosto,
pois acreditamos que temos o reconhecimento da sociedade como o
profissional de saúde, que contribui
na melhoria da qualidade de vida da
população.
Feliz Dia dos Nutricionistas!
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cá, vários eventos já foram encaminhados pelo novo plenário como a Oficina
de Formação Profissional, em parceria
com as Instituições de Ensino Superior
(IES) e o I Fórum de Nutrição Esportiva,
Fórum de Ética (RJ e ES), Fórum do TND
entre outros.
Outra boa notícia é que o concurso
público para o CRN-4 já está na reta final.
Os nomes dos aprovados devem ser
conferidos no site www.crn4.org.br. Com
isto, vamos ampliar nosso quadro de
nutricionistas fiscais, incluir o técnico
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Articulação e Atitude: ampliando conquistas

Nova gestão toma posse reafirmando
compromisso de fortalecer ações e parcerias

R

epresentantes do Conselho
Federal de Nutricionistas
(CFN), de entidades da categoria, docentes, nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética
lotaram o auditório da Confederação
Nacional do Comércio (CNC), no dia
14 de junho de 2013, para prestigiar a
posse do novo Plenário do Conselho
Regional de Nutricionistas - 4ª Região
(CRN-4).
Eleita para o triênio 2013/2016,
a chapa “Articulação e Atitude: ampliando conquistas” é composta pela
maioria dos integrantes da gestão
anterior (2/3) e, como o nome sugere,
tem o objetivo de dar continuidade
às ações e parcerias que fortaleceram
e valorizaram a profissão nos últimos
três anos. A renovação também foi
garantida com seis novos conselheiros, que estão em sintonia com as
propostas do grupo.
Durante a cerimônia, a presidente reeleita, Kátia Cardoso, destacou
a importância de ampliar parcerias
para consolidar as conquistas e fortalecer o relacionamento do CRN-4
com a categoria, estudantes da área,
entidades da classe (incluindo as que
representam os demais profissionais
da área da saúde) e as universidades.
“Nosso objetivo é dar continuidade
aos atuais projetos e criar novos, a
fim de ampliar a visibilidade do trabalho do nutricionista”. “Para isso,
será necessário muito engajamento
e luta.”
O presidente do CFN, Élido Bonomo,
exortou as entidades que compõem o
Sistema CFN/CRNs a refletir sobre seu
papel e ampliar a articulação com os
profissionais, as associações, sindicatos e federações da área, bem como
com a sociedade e entidades da área
científica. Segundo ele, há muitos
desafios que extrapolam a profissão,
como pensar a saúde “no coletivo, de
forma sustentável”. “É preciso refletir
não só sobre o mundo que vivemos,
mas, sobretudo, sobre o mundo que
queremos”, enfatizou.

Emocionada, a presidente da Associação de Nutrição do Estado do
Rio de Janeiro (Anerj), Lúcia Andrade,
agradeceu a parceria do CRN-4 com a
Associação, destacando que a entidade
pretende mantê-la, a fim de “continuar
construindo ações conjuntas”. Para
ela, a união das entidades – inclusive
com o Sindicato dos Nutricionistas
do Estado do Rio de Janeiro (Sinerj)
– fortalece a categoria e seu papel
junto à sociedade. Já o presidente do
Sinerj, Erivelto Medeiros, afirmou que
o grande desafio é “pensar um projeto
contra a exploração no mercado de
trabalho e partir para um projeto polí-

tico de sociedade”.
A vice-presidente da Associação
Brasileira de Nutrição (Asbran), Virgínia Nascimento, também compôs a
mesa de abertura e destacou a importância da continuidade da gestão
para garantir a ampliação das conquistas já obtidas. Acompanharam a
cerimônia a vice-presidente do CFN,
Nelcy Ferreira da Silva; ex-conselheiros e ex-presidentes do CRN-4,
representantes de parlamentares, de
conselhos profissionais e conselhos
de controle social, dirigentes das IES,
além de funcionários e colaboradores
do CRN-4.
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Informes

É hora de aproveitar a
oportunidade para regularizar
os débitos junto ao CRN-4
O CRN-4 está oferecendo condições especiais de
pagamento de débitos em atraso, em conformidade
com a Resolução CFN 523/2013, que terá validade
até dezembro de 2013 e trata da recuperação de
credito.
Para pagamentos à vista, será concedido desconto
de 100% nos encargos de multas e juros;para pagamento parcelados em até 12 vezes, será concedido
desconto de 75% nos encargos de multas e juros e
para pagamento parcelados de 13 a 24 vezes, será
concedido desconto de 50% nos encargos de multas
e juros.
Os interessados deverão contatar o atendimento
do CRN-4 nos telefones:
• Rio de Janeiro: (21) 2517-8178 opção 04 ou pelo
e-mail cobranca@crn4.org.br
• Vitória: (27)3315-5311 ou e-mail crn4.es@crn4.org.br
Estas condições vigorarão até 31/12/2013. Confira a
íntegra da Resolução CFN 523/2013 em www.crn4.org.br

Ato Médico
No dia 11 de julho de 2013 a Presidência da República divulgou posicionamento sobre veto a nove
incisos do Ato Médico. A decisão foi publicada no
Diário Oficial da União, e a justificativa é que esses
itens são contrários ao interesse público. Agora seguirá
para o Congresso Nacional, que vai decidir se manterá
a decisão do Palácio do Planalto.
O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) ratificou
a posição do Conselho Nacional de Saúde (CNS), de
2009, que recomendou ao Senado Federal levar em
consideração as garantias constitucionais relativas aos
direitos dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)
e ao atendimento integral, além de preservar a autonomia dos profissionais em benefício da continuidade da
prática de assistência integral, do acesso universal às
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde
efetivadas a partir das políticas e dos programas do
SUS. Ao defender o veto parcial, o CFN rejeitou o prejuízo que ele traz à autonomia dos profissionais de saúde.
Ressaltou esse posicionamento com foco no prejuízo
ao SUS, na medida em que abala substancialmente o
modelo assistencial estabelecido pelo sistema. O Conselho assinou documento que foi entregue à Presidência da República pelas entidades representativas das
profissões da área de Saúde e que pedia o veto aos
seguintes itens do projeto: inciso I, art. 4º; incisos I, II,
III, § 5º, art. 4º; incisos I, II, § 4º, art. 4º; § 2º, art. 4º; §
7º, art. 4º; incisos I, II, art. 5º; III, art. 4º.
4
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Concurso para o CRN-4 em fase final

De acordo com o cronograma da Quadrix, empresa que
organiza o concurso público para o CRN-4, o resultado final
será apresentado dia 20 de agosto. Os profissionais aprovados serão convocados para as vagas disponíveis. Confira no
site www.crn4.org.br o nome dos aprovados.

Cidadania Gonçalense
O Conselho Regional de Nutricionistas - 4a
Região
esteve
presente, representado
pela
conselheira Elisa
Simas, no evento
que aconteceu no
dia 7 de julho, na Escola Municipal Estephania de Carvalho,
Laranjal (bairro de São Gonçalo). Esse evento foi organizado
pela Secretaria de Desenvolvimento Social em parceria com
outras secretarias municipais, além de outras instituições
colaboradoras como o CRN-4. Na foto estão o Secretario
de Desenvolvimento Social, Nivaldo Mulim e a vice-prefeita
Mariangela Dias Valviesse de Oliveira, Elisa Simas (centro) e
nutricionistas que atuam, no município.

CFN regulamenta prática da fitoterapia por
nutricionista

O Diário Oficial da União (DOU) publicou a íntegra da resolução CFN nº 525, de 25 de junho de 2013, que revoga
a Resolução CFN nº 402/2007 e “Regulamenta a prática da
fitoterapia pelo nutricionista, atribuindo-lhe competência
para, nas modalidades que especifica, prescrever plantas medicinais, drogas vegetais e fitoterápicos como complemento
da prescrição dietética e, dá outras providências”. Confira a
íntegra do documento no site www.crn4.org.br

CEACOP atua no Concurso de Queimados

A Comissão Especial de Acompanhamento de Concursos
Públicos (CEACOP) do CRN-4, criada para fazer um acompanhamento das irregularidades e denúncias na área, enviou um
ofício para a Prefeitura de Queimados. O objetivo foi sugerir
retificações no edital do concurso que oferece vagas para nutricionistas, esclarecendo as funções e atividades privativas desse
profissional. Além disso, sugeriu ainda inclusão na referência
bibliográfica de legislações específicas para políticas e programas de inclusão de itens para o conteúdo programático.

NutriGEN 2013 Painel

Azeite, vinho, café e chocolate. Alimentos cada vez mais
funcionais e apreciáveis no contexto brasileiro, harmônicos
entre si, são o tema do NutriGEN 2013 Painel, que acontece no dia 20 de agosto, no Centro de Convenções da Firjan.
Av. Graça Aranha, 1– 2ºandar, Centro – Rio de Janeiro.
Mais informações e inscrições pelo site: www.nutrigen2013.
agcom.com.br

FAO define tema
do Dia Mundial da
Alimentação 2013
“Sistemas Alimentares Saudáveis”. Esse é o tema escolhido pela
Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO) para
o Dia Mundial da Alimentação 2013,
que é comemorado anualmente em
16 de outubro.
A data coincide com a criação
da própria FAO, que, a cada ano,
seleciona um tema com o objetivo
de chamar atenção dos países para
questões importantes envolvendo a
segurança alimentar e nutricional em
todo o mundo.
O tema deste ano propõe uma
análise dos impactos dos sistemas
alimentares para o meio ambiente.
Da plantação à colheita, do processamento às embalagens, do transporte
até as prateleiras de comercialização,
a comida que chega às nossas mesas
passa por diversas fases e para isso
utiliza muita água, cria gases de
efeito estufa e termina afetando cada
planta e animal do planeta.
No Rio de Janeiro, a Semana
de Alimentação Carioca (SAC/RJ) já
está incorporada ao calendário das
comemorações durante a Semana
Mundial de Alimentação. O Conselho
Regional de Nutricionistas-4ª Região
participará efetivamente no evento
de abertura e com atividades que
estimulam a promoção da saúde com
a orientação de escolhas alimentares
mais saudáveis.

XXII Encontro de Nutrição da Unirio
A
humanidade
vive uma crise civilizatória decorrente da
confluência das crises
alimentar, econômica,
ambiental e energética, que, por estarem
articuladas, são mais
difíceis de serem
respondidas separadamente, alertou o
economista Renato
Maluf, ex-presidente do Conselho
Nacional de Segurança Alimentar
(Consea), na conferência de abertura do XXII Encontro de Nutrição
da Unirio – Tendências e desafios
da alimentação e nutrição -, que
marcou as comemorações dos 70
anos da Escola de Nutrição.
Segundo Maluf, é necessário estabelecer um diálogo interdisciplinar
e intersetorial e compartilhar metas
e políticas para discutir questões de
tamanha complexidade. Para ele,
o problema está na forma como o
sistema organiza a escala alimentar
global.
Não há dúvida que os alimentos
são ativos financeiros submetidos à
logica especulativa do mercado. Há
uma tendência de alta nos preços
desde 2006, quando houve um pico
nas commodities alimentares. Mais
sério do que discutir se as pessoas
comem mais ou menos, é verificar o
que elas estão comendo.
Renato Maluf ressalta que o mais

importante é controlar a qualidade dos
alimentos produzidos
pelas grandes corporações hegemônicas
em vez da eficiência
e a produtividade
econômica
dessas
empresas. Como consequências
graves
desse modelo, ele
cita a monotonia da
dieta alimentar, problemas de saúde
pública, como o sobrepeso e a obesidade, o impacto ambiental e a perda
da dimensão cultural, visto que os
alimentos são uma das principais
identidades de um povo.
A presidente do CRN-4, Kátia
Cardoso dos Santos, e o presidente
do CFN, Élido Bonomo, participaram
da mesa de abertura do evento.
Também esteve presente a então
vice-presidente do Conselho Regional, Madalena Marques.
Bonomo também mediou a palestra “A produção de alimentos no
cenário contemporâneo – impactos
ambientais e na saúde”, da qual participaram o agrônomo Silvio Porto,
da Conab, e o agrônomo Gabriel Fernandes, da AS-PTA (Associação de
Agricultura Familiar e Agroecologia).
Durante o encontro, realizado
de 8 a 10 de maio, foi promovido o
I Simpósio de Alimentos e Nutrição
e o IV Fórum Universidade, Fome e
Cidadania.

Anerj participa na elaboração
de kits de alimentação da JMJ
A Associação de Nutrição do Estado do Rio
de Janeiro (Anerj) integrou o grupo técnico
que traçou estratégias para alimentar os cerca
de 3 milhões de peregrinos, de diferentes culturas, que participaram da Jornada Mundial
da Juventude (JMJ), que aconteceu em julho
no Rio de Janeiro. Foram elaborados kits (veja
foto) com café da manhã e outro com café da
manhã e lanche. Os kits foram distribuídos
por voluntários e elogiados pelos jovens.
Revista CRN-4 Julho de 2013
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Dia do TND

Evento comemorativo valoriza
a atuação do técnico na
promoção da saúde

N

o dia 28 de junho, na sede do
CRN-4 no Rio de Janeiro, Técnicos de Nutrição e Dietética
(TND) e Nutricionistas se reuniram para debater sobre os principais
desafios da área. A mesa de abertura do
evento foi composta pela presidente do
CRN-4, Kátia Cardoso dos Santos, pela
conselheira do CRN-4, Lúcia França e pela
diretora da Associação de Nutrição do
Estado do Rio de Janeiro (Anerj), Marília
França. As três destacaram a importância da valorização dos técnicos em um
trabalho integrado com os nutricionistas
para a promoção da saúde e qualidade

World Nutrition

O

o CRN-4 está de portas abertas para os
técnicos.
A nutricionista Valéria Terra e a técnica
de Nutrição e Dietética Marly André
fizeram relatos de experiências exitosas
a partir da atuação integrada desses
dois profissionais. Marly afirmou que o
trabalho do técnico tem ganhado reconhecimento e elogiou o Conselho que
tem mostrado a importância dos TND´s
no processo de trabalho. Valéria enfatizou que a inserção do técnico no Núcleo
de Apoio à Saúde da Família (Nasf), em
programas de Saúde da Família seria um
grande ganho para a população.

Ciclo de debates chega na quarta edição

Ciclo de debates “Conhecimento, Política e Ação”, organizado pelo Coletivo de
Desdobramento do World
Nutrition Rio 2012 realizou o 4º encon
tro no dia 12 de julho com o tema
“Como tornar efetivas as organizações
de interesse público em alimentação e
nutrição”. O evento aconteceu no auditório do Instituto de Nutrição da Universidade Estadual do Rio de Janeiro
(Uerj). O objetivo do ciclo de debates é
criar um espaço para dar continuidade
às discussões pautadas no Congresso
Mundial de Alimentação e Nutrição em
Saúde Coletiva e continuar a reflexão
em conjunto sobre cada tema, a fim

Élido Bonomo e Ekateri
ne Karageorgiadis
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de vida. Kátia ressaltou que está feliz por
poder contar com o técnico no quadro
funcional do CRN-4, pois foram abertas
vagas no último concurso da entidade.
Ela enfatizou que isso era um dos compromissos da gestão.
A coordenadora técnica do Conselho,
Arlette Saddy, afirmou que o dia 27 de
junho deve ser comemorado, pois é uma
área de trabalho que está ganhando
cada vez mais visibilidade. Lembrou que
o CRN-4 está lutando para que sejam
criados cargos para os técnicos e nutricionistas em programas de alimentação
escolar. A coordenadora disse ainda que

Revista CRN-4 Julho de 2013

de propor ações de enfrentamento dos
conflitos existentes, além de elaborar documentos de referência que possam
subsidiar essas ações.
Para debater o assunto foram
convidados o presidente do Conselho
Federal de Nutrição (CFN), do Élido
Bonomo e Ekaterine Karageorgiadis,
do Instituto Alana. Fábio Gomes (INCA)
foi o moderador e iniciou fazendo uma
retrospectiva da sessão do World Nutrition, destacando os principais pontos
das palestras dos representantes dos
países, com suas visões diferentes
sobre as questões abordadas.
Élido Bonomo ressaltou o papel
das entidades ligadas à Nutrição e as
dificuldades em reuni-las para articular
um debate nacional. Mas apresentou
várias estratégias de ação a partir de
experiências bem sucedidas de organizações da sociedade civil. Ele apontou
os desafios na construção de políticas
públicas e apresentou uma agenda
com propostas concretas de ação como
a participação na campanha permanente contra o uso indiscriminado de
agrotóxicos, rotulagem de alimentos

e cantinas escolares. Alertou sobre o
problema que é a venda casada de alimentos com brinquedos. O presidente
do CFN também indicou que uma das
principais demandas para a academia
é ampliar o interesse e participação
dos indivíduos nas políticas públicas
e conseguir financiamento para pesquisas sobre a Segurança Alimentar e
Nutricional (SAN).
Ekaterine Karageorgiadis, que é
advogada e conselheira suplente do
Consea Nacional, fez uma análise sobre
as características de cada entidade e as
suas possibilidades de ação. Citou as
iniciativas do Instituto Alana e avaliou
que existe o mundo real e aquele que
se quer. Segundo ela, ainda há muito
a fazer para mudar.
O Ciclo de Debates conta com o
apoio do CRN-4, do CFN, do Instituto
de Nutrição Annes Dias, do Instituto
de Nutrição da UERJ, da Escola de
Nutrição da UNIRIO, da Faculdade de
Nutrição da UFF, da Escola Nacional de
Saúde Pública da FIOCRUZ, do INCA
e da Associação Brasileira de Saúde
Coletiva.

Projeto

CRN-4 Itinerante em Colatina

N

o dia 22 de maio, o Conselho
Regional de Nutricionistas- 4ª
Região levou para Colatina
(ES) o Projeto CRN-4 Itinerante, que tem o objetivo de aproximar
nutricionistas e técnicos que atuam na
região noroeste do Espírito Santo das
suas entidades: CRN-4, Sindnutri-ES e
Anees. A proposta também foi debater a
atuação profissional, orientar o exercício
profissional e receber denúncias (sempre
há um nutricionista fiscal de plantão nos
Itinerantes), promover o aprimoramento
profissional, dialogar com Instituições
de Ensino Superior, escolas técnicas da
região e Conselhos Sociais.
O evento foi realizado no Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc), e
os profissionais presentes aproveitaram
para utilizar o atendimento administrativo, que ofereceu inscrição, certidões, 2ª
via de carteira de identificação profissional, atualização cadastral e parcelamento de débitos.
A mesa de abertura do evento foi
composta pela presidente do CRN-4,
Kátia Cardoso dos Santos; pela coordenadora da Comissão de Fiscalização
e diretora tesoureira do CRN-4, Marlete
Pereira; pela presidente da Anerj, Lúcia
Andrade; pela secretária de Educação
de Linhares, Regina Cardoso Petroni;
pela representante da Secretaria de
Assistência Social de Colatina, Lindomar Cavazoni; pela representante da

Mesa de abertura

Secretaria de Assistência Social
de Linhares, Julite Rodrigues
Gonçalves e pela coordenadora
do Curso de Nutrição da Unesc,
Larissa Denicoli.
Kátia contou um pouco da
história do Projeto Itinerante e
Lúcia Andrade
Marlete ressaltou os objetivos
do projeto, além de dar informes
sobre o funcionamento da Fiscalização uma palestra sobre aprimoramento
do Conselho e suas ações, que servem profissional com o tema “Exercício
como ponto de partida para todas as profissional responsável e promoção da
outras atividades desenvolvidas pelo alimentação saudável”. Ela relembrou
CRN-4. Lúcia lembrou que o próximo a fiscalização feita pela Delegacia do
Congresso Brasileiro de Nutricionistas Consumidor (Decon), que resultou em
(Conbran -2014) será realizado em detenções de alguns nutricionistas.
Vitória (ES). Afirmou que a categoria Além disso, projetou em Power Point
precisa se apropriar de suas entidades algumas matérias de jornais abordando
representativas e falou brevemente do nutricionistas que atuam em hotéis e
papel de cada uma.
hospitais. Ela provocou a reflexão dos
Larissa enfatizou que fez questão profissionais sobre a relevância dos
de convidar os alunos dos últimos pe- procedimentos técnicos e da postura
ríodos para participarem do evento por profissional, ressaltando que é fundaavaliar que é importante refletir desde mental denunciar situações em que a
cedo sobre os desafios da profissão. população corre risco de vida ou de
Regina comentou que tem o sonho de ter a saúde prejudicada, pois os nutriter nutricionistas atuando nas escolas cionistas podem ser presos por serem
de Linhares e afirmou que vai levar a os profissionais responsáveis pelas
proposta ao prefeito para que inclua irregularidades em relação ao serviço
esses profissionais na rede municipal de alimentação.
de educação. Lindomar destacou a
A palestrante abordou os parâpreocupação com o futuro da profis- metros técnicos identificados, como
são, com a saúde da população e com a composição de área física de uma
as questões ligadas à Segurança Ali- Unidade de Alimentação e Nutrição
mentar e Nutricional (SAN). Ressaltou (UAN), dimensionamento de subáreas
que eventos como o CRN-4 de produção, logística de abastecimenItinerante são fundamentais to e capacidade de armazenamento,
para que os profissionais padrão de identidade e qualidade dos
façam um debate coletivo produtos e prazo de validade, registros
sobre essas demandas, formalizados das rotinas de trabalho.
sempre com a perspectiva Depois apresentou várias propostas de
da atuação multidisciplinar. reflexão como, por exemplo, de que
Julite avaliou que a presen- os nutricionistas devem dar atenção a
ça dos nutricionistas nos outros conhecimentos, além dos técCentros de Referência de nicos. Ressaltou que os nutricionistas
Assistência Social (CRAS) são profissionais, mas também são
é muito importante, prin- cidadãos e consumidores. Entre as
cipalmente em municípios que ainda dicas apresentadas, ela enfatizou que
apresentam maior vulnerabilidade e é preciso ter pleno conhecimento do
necessitam de Proteção Social Básica. Código de Defesa do Consumidor.
A coordenadora de Fiscalização,
O público presente lotou o auditório
Samara Crancio, apresentou um vídeo da Unesc e participou intensamente do
sobre alimentação coletiva produzido debate, demonstrando que a escolha
pelo CRN-4. Depois, Lúcia Andrade fez do tema foi acertada.
Revista CRN-4 Julho de 2013
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Oficina de Formação

Debate nacional sobre a formação dos nutricionistas

A

Comissão de Formação Profissional
do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) promoverá nos dias 27
e 28 de setembro, em Brasília, o
encontro “Qualidade na formação e exercício
profissional: presente e futuro”. O evento tem
a finalidade de incentivar a discussão entre o
Sistema CFN/CRN e as Instituições de Ensino
Superior (IES) sobre a atual formação dos nutricionistas.
Os Conselhos Regionais de Nutricionistas
de todo o Brasil realizaram encontros com o
tema proposto pelo Conselho Federal a fim de
traçar as principais demandas para levar para o
encontro nacional. No Rio de Janeiro, o CRN-4
promoveu a Oficina de Formação Profissional
no dia 13 de julho e contou com a presença de
cerca de 80 participantes entre coordenadores
dos cursos de graduação em Nutrição, professores, alunos e preceptores de estágio.
Na mesa de abertura do evento, a presidente
do CRN-4, Kátia Cardoso dos Santos, deu as boas
vindas e ressaltou a importância do debate para
contribuir com uma formação que atenda as reais
demandas e desafios atuais do exercício profissional. A vice-presidente do CFN, Nelcy Ferreira da
Silva, ratificou a agenda permanente do Sistema
CFN/CRN envolvendo as várias questões de formação. A presidente da Associação de Nutrição do
Estado do Rio de Janeiro (Anerj), Lúcia Andrade,
lembrou que o evento já havia sido realizado no Espírito Santo no dia 22 de junho e que este evento é
de grande importância tanto para o Sistema quanto
para as IES, pois acompanha a dinâmica de desenvolvimento das práticas dentro da área. A diretora
do Instituto de Nutrição da UERJ, Inês Rugani, enfatizou que é fundamental este momento de construção
coletiva das universidades e entidades de Nutrição
para ações de fortalecimento da categoria. Afirmou
ainda que este debate deve ter continuidade.
A representante da Comissão de Formação Profissional do CFN, Isa Maria de Gouveia Jorge, fez uma
apresentação geral da atuação do Sistema CFNCRN na
área da formação. Traçou um histórico dos eventos
realizados desde 2001, iniciado com o I Workshop de
Formação Profissional. Ela também apresentou dados
dos cursos de Nutrição em todo o Brasil e mostrou como
as cargas horárias são muito diferenciadas. A ideia é
que a carga mínima seja de 4 mil horas. A coordenadora destacou o embasamento legal existente e ressaltou
o principal objetivo do encontro nacional, que é o de
Momentos que marcaram a Oficina do Rio de Janeiro
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aproximar o Sistema das IES e manter
o foco de atuação na qualidade e valorização do profissional. Disse ainda
que o eixo norteador será baseado
nos relatórios que serão enviados a
partir das oficinas regionais.
Inês Rugani ficou responsável por
apresentar a dinâmica utilizada no
evento: world Café, que foi escolhida
por se adaptar a circunstâncias diferentes, além de fomentar o diálogo
colaborativo, compromisso ativo e
possibilidades construtivas para ação.
O Café é construído sobre a premissa
de que as pessoas já possuem dentro
delas a sabedoria e criatividade para
confrontar até mesmo os desafios
mais difíceis. Dado o contexto e foco
adequado, é possível acessar e usar

Espirito Santo

O

este conhecimento mais profundo
sobre o que é mais relevante.
Os princípios e operacionalização
desta dinâmica tiveram como objetivo promover uma grande reflexão
e a sistematização de descobertas
coletivas.
Depois dos participantes serem
divididos em grupos foram apresentadas cinco questões: “Formação em
Nutrição: o que temos?”, “Formação
em Nutrição: o que propomos?”,
“Atuação nas áreas de nutrição: dificuldades e limitações”, “Atuação nas
áreas de nutrição: potencialidades” e
“Atuo como sujeito político na área
de nutrição? De que forma?”.
Na parte da tarde foi realizada
uma grande plenária, onde foram

discutidas as propostas coletivamente. Dentre os membros da comissão
organizadora, foi eleito um grupo de
trabalho composto por: Celina Szuchmacher Oliveira e Maria Arlette Saddy,
colaboradoras da Comissão de Formação Profissional do CRN-4; Ana Maria
Florentino, da Associação de Nutrição
do Estado do Rio de Janeiro – ANERJ;
Rita Perrelli do Instituto de Nutrição
Josué de Castro – UFRJ; Cristina Mendonça e Kátia Ayres da- Faculdade Nutrição – UFF e Giane Moliari da Escola
de Nutrição – UNIRIO. Este grupo ficou
responsável por elaborar o relatório
final com as reflexões e propostas dos
grupos e a avaliação da oficina que
foi enviada para o CFN para contribuir
com o evento nacional.

O papel da academia

CRN-4 promoveu várias
reuniões preparatórias para
a realização da Oficina de
Formação Profissional no
Espírito Santo. O evento aconteceu
no dia 22 de junho. A conselheira
Juliana Pizzol convidou para a mesa
de abertura Myrian Cruz (Conselheira
do CRN-4), Lúcia Andrade (Presidente da Associação de Nutrição do
Rio de Janeiro e representante da
Comissão de Formação Profissional
do CRN-4) e Alcemi Barros (docente
da Universidade Federal do Espírito
Santo e representante da Associação
de Nutrição do Estado do Espírito
Santo). Após breve apresentação
dos componentes da mesa, as cadeiras da sala foram ordenadas em
semicírculo para facilitar o debate
dos 16 participantes da oficina.
Alcemi Barros iniciou a apresentação intitulada “Política Nacional
de Alimentação e Nutrição (PNAN)
e a atuação do Nutricionista”. Ele
abordou os antecedentes históricos
à construção da primeira PNAN,
seu propósito e suas diretrizes programáticas. Enalteceu o contexto
político nacional e as transições
demográficas e epidemiológicas que
demandavam revisão e ampliação
desta PNAN. Já em relação à PNAN
publicada em 2012, apresentou deta-

Integrantes da Oficina do Espírito Santo

lhadamente suas nove diretrizes e as
prioridades da atenção nutricional. Foi
destacada a necessidade dos cursos
de graduação e pós-graduação contemplarem a formação de profissionais
que atendam às necessidades sociais
em alimentação e nutrição e que
estejam em sintonia com os princípios
do SUS e da PNAN. O grupo participou
ativamente durante a apresentação.
Em uma segunda etapa do evento,
o grupo iniciou debate sobre os temas
“Formação ético-profissional: política,
técnica e humanista” e “Papel dos
docentes e discentes como sujeitos
políticos na formação acadêmica e no
fortalecimento de suas entidades”.
As perguntas norteadoras escolhidas
para as discussões foram: “Formação
em nutrição: o que temos?”, “Formação em nutrição: o que queremos?”
e “Atuo como sujeito político na área
de nutrição? De que forma?”. Cada
Revista CRN-4 Julho de 2013
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pergunta foi debatida amplamente
com todos participantes. Os produtos
desse diálogo foram sistematizados
a partir das perguntas “Formação em
Nutrição: o que temos?”, “Formação
em Nutrição: o que propomos?”e
“Realidade profissional: desafios e
perspectivas”.
Grupo de trabalho

Lucia, Myrian, Alcemi e Juliana

Forum de Ética

Nutricionistas debatem os desafios
do mundo contemporâneo

O

Fórum de Ética realizado
no dia 10 de abril no
auditório do Inca, no Rio
de Janeiro, reuniu vários
docentes do Curso de
Nutrição de universidades públicas e
privadas para debater o tema “A ética
na formação profissional: desafios do
mundo contemporâneo”. O evento
contou com os presidentes do CRN-4,
Kátia Cardoso dos Santos; da Anerj,
Lúcia Andrade; e do Sinerj, Erivelto
Medeiros que comentaram sobre a relevância de se discutir o tema da ética
na atualidade e de desenvolver um
trabalho de maneira integrada entre as
Instituições de Ensino Superior (IES)
e das entidades de Nutrição. A mesa
inicial contou ainda com a diretora e
coordenadora da Fiscalização do CRN-4,
Marlete Pereira, que fez um pequeno
resgate da construção do evento e
como ele foi pensado para contribuir
com a formação profissional.
A psicóloga Ana Tereza Camasmie,
mestre em Filosofia e doutora em
Psicologia, foi a palestrante convidada
para abordar o tema “Conflitos éticos
no mundo contemporâneo”. Ela projetou um vídeo intitulado “O lado moral
do assassinato” para iniciar as discussões. Explicou que os conflitos éticos
ocorrem em função das situações de
rotina e da necessidade de tomar
decisões. Ela citou que a maior presença do mundo virtual dissolveu duas
referências fundamentais para o ser
humano, que é o espaço e o tempo, o
que, em sua avaliação, gerou um maior
conflito ético. Em sua opinião, o mundo
contemporâneo tende a dispersão em
função da compulsividade em face da
enorme quantidade de informação e
também do maior individualismo. Para
a psicóloga, os espaços para acordos
estão em processo de extinção e isso
acaba criando “bolsas” de isolamento.
Há uma perda da tutela institucional,

levando o profissional a administrar
sua própria carreira, o que pode gerar
uma fragilidade dos vínculos afetivos, sociais e profissionais. “Há uma
‘corrida’ por resultados e uma grande
tensão entre o saber e o fazer, além de
uma perda de referências.”
Segundo a psicóloga, quando as
soluções apontadas inicialmente fracassam, começa a crise, que é o conflito
ético. Ela esclareceu que a ética reflete
sobre a moral, e que uma crítica ética
coloca em questão regras preestabelecidas.
Samara Crancio, coordenadora
da Fiscalização, abordou os conflitos
éticos nas áreas de atuação da Nutrição. Terminou sua apresentação com
três propostas para reflexão: “O que
leva um profissional a renegar suas
responsabilidades profissionais, éticas
e morais?”, “Como as Instituições de
Ensino Superior podem contribuir na
construção de valores do aluno em

formação?” e “Como as entidades
podem estimular a reflexão permanente do agir profissional?”. A nutricionista
fiscal, Celina Szuchmacher Oliveira,
fez uma apresentação sobre o Ensino
da Ética no Estado do Rio de Janeiro:
diagnóstico comparativo – 2004 2013.
Ela mostrou dados comparativos a fim
de reavaliar a pertinência de vários
conteúdos. Lembrou que entre as
recomendações do Conbran de 2012
consta que os conteúdos da disciplina
ética não devem ser apresentados de
forma isolada, que a disciplina da ética
deve atender aos princípios da transversalidade do projeto político pedagógico abordando os principais conflitos
éticos por área de atuação.
Após as palestras, os participantes
se organizaram em grupos para construir propostas. O mesmo evento foi
realizado em Vitória, no Espírito Santo,
com os mesmos palestrantes e com a
mesma dinâmica.

Marlete Pereira, Kátia Cardoso dos Santos e Lúcia Andrade abriram o evento no Rio de Janeiro
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Rio de Janeiro

Espírito Santo

Sugestões:

Recomendações:

• Criação de espaço de
debate sobre a prática
profissional e comportamento ético durante o
acompanhamento dos
estudantes no Estágio
Supervisionado;

• Elaboração de um banco de dados de
casos éticos pelo sistema CFN/CRN
Participantes do Fór
um de Ética

do Rio de Janeiro

• Promover uma discussão sobre
ética envolvendo alunos, professores e entidades.

• Eventos ao longo do curso de
formação entre o corpo docente e
discente das IES tratando os temas
Exercício Profissional e Ética;
• Incluir o tema Ética em diversas disciplinas ao longo do curso a partir
de estratégias didáticas que tornem
visíveis os conflitos éticos;
• Partilhar iniciativas educativas entre
o corpo docente das IES – divulgação de Boas Práticas para o ensino
da Ética e sua relação com as diversas áreas de concentração;
• Criação de oficinas regulares de debate
sobre os conteúdos elegendo os temas
transversais, a exemplo da Ética;

Ana Tereza Camasmie deu a palestra sobe
ética nos dois estados

cussão ética baseada na vivência
do aluno;
• Considerar a participação do
docente ao acompanhar o aluno
na ausência do supervisor de
estágio;

• Adoção de processo de avaliação
entre áreas para troca de experiências e análise permanente da atualização de conteúdos e de técnicas
didáticas de ensino;

• Organização de oficinas específicas entre as IES com o objetivo
de estimular a discussão sobre
temas afins como estágio supervisionado, conteúdos comuns e
bibliografia recomendada;

• Entidades profissionais investindo
na divulgação sobre a profissão e o
curso de formação na instância de
formação de nível médio;

• Produção de vídeo institucional
(parceria CRN-4/Anerj) sobre a
história da profissão para disseminação nas IES;

• Replicar o Fórum de Ética para os
docentes de todas as áreas específicas das IES.

• Discussão sobre a importância de
uma denominação da disciplina
como Ética e Exercício Profissional
versus dificuldade na mudança do
nome no âmbito das IES;

Recomendações:
• Necessidade de embasamento filosófico na constituição da disciplina;
• Compromisso das IES na capacitação do corpo docente por meio da
participação em fóruns específicos
de filosofia;
• Considerar o Estágio Supervisionado
como ambiente estimulante à dis-

• Campanha pelas entidades: “Ética
no exercício profissional e políticas
públicas na promoção da saúde”

• Criação de um protocolo entre o
CRN-4 e as IES para garantir que
o campo de estágio extracurricular
mantenha os requisitos obrigatórios
para o pleno desenvolvimento da
atividade de formação e elaboração
de um roteiro técnico dirigido ao
preceptor de estágio
• Que o conteúdo de ética seja transversal nas demais disciplinas.
• A metodologia deve ser problematizadora ficando como arcabouço
para todas as estratégias utilizadas
para o desenvolvimento da disciplina
• Preparo do corpo docente (por
IES) com dinâmicas que levem a
reflexão do “modus operandi” com
realização de seminário de aperfeiçoamento sobre o tema ética
• Realizar entre os docentes de diferentes áreas eleição dos casos
éticos/situações problema para
serem discutidos todo semestre.
írito Santo
um de Ética do Esp
Participantes do Fór

• Discussão sobre a relação empresa/
IES; convênio de estágio x compromisso entre as partes; omissão
das IES em gerenciar/resolver as
dificuldades observadas;
• Inserção da disciplina no final do
curso considerando a maturidade do
aluno no processo de ensino, aprendizagem e prática profissional.
Revista CRN-4 Julho de 2013
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Consea/Gesan (ES)

A formação em DHAA e SAN no âmbito universitário
Alcemi Barros*

D

esde 2008 o Grupo de
Estudos em Segurança
Alimentar e Nutricional
(GESAN)Prof. Pedro Kitoko
vem desenvolvendo ações de formação no campo do Direito Humano à
Alimentação Adequada e à Soberania
e Segurança Alimentar e Nutricional,
com atuação no Espírito Santo e em
Minas Gerais.
Apesar de se caracterizar como um
grupo de estudos, o mesmo é diferenciado por não limitar-se apenas aos
estudos das temáticas, mas por estar diretamente atrelado às políticas públicas
atuais. A atuação do GESAN é pautada
no envolvimento com conselhos, apoio
e organização de conferências, além

de realização de seminários, cursos,
campanhas beneficentes, apresentação
de manifestos, realização de pesquisas,
entre outras.
Acadêmicos e professores de Nutrição, Farmácia, Veterinária, Química,
entre outros, integram o grupo nas
reuniões quinzenais e demais ações
abertas a toda a universidade, o que
permite maior integração e diversidade.

A mais recente atividade do
grupo denomina-se GESAN em
DEBATE, cujo objetivo é discutir temáticas relevantes para a
alimentação, nutrição e diversas
áreas relacionadas ao DHAA e
SAN, pelo menos uma vez ao
mês. As últimas quatro edições
desta ação permitiram debater
documentários como: ‘Garapa’, ‘Muito
Além do Peso’, ‘Brasil Orgânico’ e ‘Alimentos S.A.’.
* Professor da Universidade Federal do Espírito Santo e
Integrante do Consea/ES

Mais informações no blog do grupo
http://gesan-ppk.blogspot.com

FBSSAN aponta desafios na luta
por segurança alimentar

Consea/ES comemora
10 anos de existência

O 7º encontro do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN), realizado em Porto Alegre (RS) lançou
no dia 17 de junho uma Carta Política à sociedade, com o resultado dos
debates, oficinas e de uma plenária, onde cerca de 130 participantes,
de diversas regiões do Brasil se reuniram de 4 a 6 de junho.
Entre outros itens a carta se posiciona contra os modelos de monoculturas de grandes escalas; o uso de venenos; o controle por grandes
corporações, desde o plantio até o varejo das produções e os padrões
de consumo de baixo valor nutricional estimulados por uma publicidade de alimentos dirigida, principalmente, ao público infanto-juvenil.
O fórum contou com uma mesa de diálogo entre o governo federal
e a sociedade civil organizada. Maria Emília Pacheco, presidente do
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), reconheceu avanços no acesso ao alimento, mas salientou que é preciso
ver a alimentação como um ato político. Afirmou que a proteção do
direito humano à alimentação e da soberania alimentar deve estar
acima dos interesses de mercado. A conselheira Juliana Pizzol representou o CRN-4 no evento. Confira mais detalhes e a íntegra da carta
no site www.crn4.org.br

Governador Casagrande, Kátia Cardoso dos Santos e Pedro Kitoko

12

Revista CRN-4 Julho de 2013

A presidente do Conselho Regional de
Nutricionistas- 4ª Região, Kátia Cardoso dos
Santos, esteve presente na solenidade do
aniversário de 10 anos do Consea/ES, que
aconteceu no dia 22 de maio, no Palácio São
Tiago, no Centro de Vitória (ES).
O evento contou com a participação do
presidente do Consea/ES, Pedro Kitoko, que
fez um resgate histórico das atividades e
ações do Conselho na última década. O secretário de estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Hélder Ignácio Salomão, fez
um discurso apontando a grande contribuição
do Consea/ES para as políticas públicas de
alimentação e nutrição do estado. O governador do Estado do Espírito Santo, José Renato
Casagrande, também marcou presença no
evento e destacou a importância da entidade na participação das políticas públicas do
estado.

Artigo

O Nutricionista Esportivo nos Jogos Olímpicos
Mariana Corrêa Gonçalves *

feições, mas também a aproximação
do cardápio aos hábitos alimentares
de atletas de diferentes países.

A

tletas de elite contam com
infraestrutura diferenciada e
equipes
multidisciplinares,
constituídas por médicos,
professores de educação física, fisioterapeutas e nutricionistas, a fim
de maximizar seu rendimento físico.
Muito se fala sobre a importância da
alimentação para a performance. A
busca pela adequação de nutrientes
que otimizem a recuperação muscular,
a geração de energia e o aperfeiçoamento da função cognitiva são
alguns dos objetivos do nutricionista
esportivo na prescrição dietética.
Sem dúvida, a individualização do
tratamento permite melhor adesão e é
garantia de resultados. Porém, atletas
participam de competições em todo
mundo e a rotina de viagens pode ser
considerada um ponto desfavorável.
Nos grandes eventos esportivos,
como os Jogos Olímpicos, os atletas
permanecem hospedados em vilas
olímpicas e paralímpicas onde também
realizam suas refeições. Se porventura,
a alimentação oferecida não atender as

necessidades nutricionais ou não contemplar hábitos alimentares de algum
atleta, isto certamente causará prejuízos irreversíveis ao desempenho.Portanto, a permanência do profissional
nutricionista nestes grandes eventos
esportivos visa, não apenas, garantir
a segurança no fornecimento das re-

Demanda energética
São esperados mais de 10.500
atletas olímpicos de 205 nações e
28 modalidades nos Jogos Olímpicos
de 2016 no Rio de Janeiro. Números
que desafiam o nutricionista esportivo que tenta contemplar refeições
que atendam a demanda energética
e as necessidades nutricionais de
diferentes modalidades considerando
culturas, hábitos e comportamentos
alimentares bem distintos e peculiares.
Além disso, o nutricionista responsável nestes eventos tem o cuidado
em apresentar opções de preparações
para alimentações restritivas como
atletas vegetarianos ou em casos de
intolerância ou hipersensibilidade a
determinados alimentos, sem que
haja qualquer risco à saúde e à queda
de rendimento dos atletas.
* Conselheira do CRN-4 e coordena a Câmara
Técnica de Nutrição Clínica e Esportes

Fórum de Nutrição Esportiva
No dia 31 de julho o CRN-4 promoveu o Fórum de Nutrição Esportiva
com o objetivo de traçar estratégias
para dar mais visibilidade ao nutricionista esportivo e aumentar sua inserção no mercado de trabalho junto
aos comitês esportivos entre outros
espaços onde esse profissional se
faça necessário.
O evento foi organizado pela
Câmara Técnica de Nutrição Clínica e
de Esportes do CRN-4, com a proposta
de unir os nutricionistas que atuam na
área no momento em que o país está
prestes a receber a Copa do Mundo
em 2014 e as Olimpíadas em 2016.
Embora a Nutrição em Esportes
seja uma especialidade reconhecida
pela Associação Brasileira de Nutrição
– Asbran e suas atribuições constem

na Resolução CFN 380/2005,
muitos nutricionistas ainda
trabalham de maneira isolada.
Por isso, o Conselho, desde
meados de 2012, avaliou que
era importante reunir os nutricionistas da área esportiva para
ouvir suas expectativas e reais
demandas. A ideia do fórum
surgiu a partir da necessidade
de proporcionar um espaço para
uma troca de experiências entre
os nutricionistas que atuam na
área e debater sobre a necessidade e competência do CRN-4
diante dessas competições esportivas,
além de se apropriar da legislação
vigente na nutrição esportiva.
A palestrante, Fernanda Neves
Pinto (IBMR e Universo) fez uma pa-

lestra com o tema “Situação atual da
formação em Nutrição Esportiva nas
Instituições de Ensino Superior”. Ela
comentou sobre as várias atribuições
da área de nutrição em esportes.
Revista CRN-4 Julho de 2013
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Fiscalização

Mais nutricionistas na alimentação escolar

O

trabalho da Fiscalização
do CRN-4 nas escolas estaduais (RJ) para avaliar a
qualidade da alimentação,
por solicitação do Ministério Público,
recebeu apoio da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro (Alerj), que promoveu
Audiência Pública sobre o tema no dia
15 de maio de 2013. O presidente da
comissão deputado Comte Bittencourt
assumiu compromisso de sugerir a
criação de uma emenda ao projeto de
lei 2.200/13 (mensagem nº 17/13), que
cria novos cargos, para atender a necessidade de nutricionista em escolas
estaduais. Mas a proposta foi rejeitada
pelo poder executivo, mesmo assim
outras ações estão sendo propostas.

O relatório desenvolvido pela Fiscalização do CRN-4 foi feito a partir
do acompanhamento de 301 das 1.400
escolas públicas estaduais durante
dois anos, e constatou a necessidade
de se rever a alimentação escolar.
As refeições precisam atender às necessidades individuais do aluno, por
exemplo, o que não está acontecendo.
Dos 22,3% das escolas estaduais que
foram visitadas, foi constatado que
em 70% delas os cardápios não cumpriam o requerido por lei; enquanto
55% dos cardápios acompanhavam
a aceitabilidade dos alunos. Várias
escolas ofereciam refrescos artificiais,
artigo proibido de ser comprado com
verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Samara

Crancio, coordenadora da Fiscalização
do CRN-4 afirmou que a principal
questão relatada é a deficiência da
qualidade nutricional dos cardápios,
além das deficiências higiênicas e sanitárias que as unidades de alimentação ofertam para os alunos. Destacou
ainda que a manipulação dos alimentos precisa ser mais qualificada, com
cursos de manipulação.
Como desdobramento, foi solicitado ao CRN-4 o envio das atribuições
específicas na área, para propor a
criação de o cargo de nutricionista,
hoje inexistente na Secretaria de
Estado de Educação. A Fiscalização
encaminhou as Resoluções do CFN
que tratam das atribuições dos nutricionistas e técnicos.

Ação de fiscalização conjunta

O

Conselho Regional de Nutricionistas- 4ª Região enviou um
ofício, no dia 22 de julho, à
presidência da Comissão de Direitos
Humanos da Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) dando
ciência das ações fiscais realizadas no
Abrigo Cristo Redentor, no período de
05/11/12 a 20/01/13. A ação de fiscalização conjunta ao Centro de Promoção
Social Abrigo Cristo Redentor, localizado no bairro de Bonsucesso, em
parceria com os Conselhos Regionais
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
(Crefito-2), de Psicologia (CRP-5), de
Serviço Social (Cress-7), de Odontologia (CRO), de Farmácia (CRF-RJ), de
Enfermagem (Coren-RJ), de Fonoaudiologia (Crefono- 1) e de Engenharia
14
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e Agronomia (Crea-RJ), teve o objetivo
de verificar a qualidade da assistência
prestada à população idosa e as condições de trabalho dos profissionais
que desenvolvem atividades naquela
instituição.
Junto ao ofício foi encaminhado
um relatório final, cuja elaboração foi
coordenada pelo CRN-4 e referendado
pelos demais conselhos profissionais
envolvidos. O documento foi encaminhado às autoridades competentes,
com a finalidade de requerer a adoção
de medidas para corrigir as inconformidades encontradas. Em abril
deste ano também foi encaminhado
ao Centro de Promoção Social Abrigo
Cristo Redentor e à Secretaria de
Estado de Assistência Social e Direitos

Humanos.
Os Conselhos profissionais envolvidos nas ações de fiscalização decidiram recorrer à Comissão de Direitos
Humanos e ao Conselho Estadual de
Assistência Social e por orientação da
Assessoria Jurídica do CRN-4 aguardará o pronunciamento da Comissão
de Direitos Humanos da Alerj e da Comissão Estadual de Direitos Humanos
para então encaminhar o resultado da
ação ao Ministério Público.
Segundo a nutricionista fiscal do
CRN-4, Celina Szuchmacher Oliveira,
que esteve à frente das ações de fiscalização do CRN-4 e ficou no grupo
responsável pelo relatório final, o
abrigo conta com duas nutricionistas
para atender cerca de 300 idosos.

Campanha

Alimentação Fora do Lar

O

Sistema CFN/CRN decidiu dar
continuidade ao tema proposto para sua campanha
nacional “Alimentação Fora
do Lar”, tendo em vista a importância
dessa discussão para a sociedade. A
população tem feito, cada vez mais,
suas refeições fora de casa e o objetivo
da campanha do sistema é contribuir
com a melhoria da saúde e qualidade
de vida, mostrando que é possível
fazer uma alimentação saudável fora
do lar.
A campanha nacional também tem
a finalidade de alertar os consumidores
e donos de estabelecimentos de alimentação para a importância do papel
do nutricionista nestes locais, pois é o
profissional habilitado para manter a
qualidade das refeições oferecidas.
O nutricionista pode fazer uma
grande diferença em estabelecimentos como bares, restaurantes e
lanchonetes, já que poderá orientar
as melhores escolhas nutricionais e
saudáveis. Além disso, o profissional
treina e orienta equipes para oferecer
um serviço de qualidade e seleciona e
avalia fornecedores, matérias primas,
equipamentos e todos os insumos
que os estabelecimentos de alimentação necessitam.
Já está comprovado que existe
um aumento gradativo dos índices
de obesidade, diabetes e hipertensão
em todas as faixas etárias. Por isso,
na hora de escolher o local para fazer
suas refeições, confira se há nutricionista, pois são eles os responsáveis
pela qualidade, preparo e conservação

Evento científico

dos alimentos, o que pode fazer uma
grande diferença na promoção da
saúde e qualidade de vida. Saúde
não é uma questão de sorte!
Foco na Alimentação Escolar
O CRN-4 alinhado com a proposta
da campanha nacional “Alimentação
Fora do Lar” está investindo na saúde

das crianças e adolescentes. Para isso,
está desenvolvendo um material didático que tem o objetivo de despertar o
interesse deste público pelas escolhas
alimentares mais saudáveis. O trabalho já está sendo encaminhado com
o apoio da Anerj e por uma equipe
técnica na área de Nutrição e outra na
área de informática.

Mais uma vez, em parceria com o Telessaúde da Uerj, o
CRN-4 promoverá no dia 2 de setembro um seminário virtual
como parte das comemorações ao Dia do Nutricionista. O tema
será “Novos Rumos da Nutrição nas Doenças Cardiovasculares e
Oncológicas.” Os palestrantes convidados são Leonardo Murad
(Inca) e Edna Garambone (nutricionista fiscal do CRN-4). A moderação ficará por conta da conselheira do CRN-4, Nara Horst.
O evento é aberto a todos os nutricionistas e outros profissionais que tenham interesse no tema. Para participar do Seminário
Virtual, basta acessar http://www.telessaúde.uerj.br/ava/
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Dia do Nutricionista

Categoria comemora
data profissional
Audiência Pública na Alerj promove debate
A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Rio de
Janeiro (Alerj) realizará uma Audiência Pública, no dia 28 de
agosto, às 10h, com o tema “O Nutricionista na Alimentação
Escolar: investimento para futuras gerações”. A proposta é
debater a importância da contribuição do trabalho dos nutricionistas em políticas, programas e serviços municipais
relacionados à alimentação e nutrição. Na ocasião, o CRN-4
entregará uma proposta de projeto de lei sobre o assunto
ao deputado e presidente da Comissão, Comte Bittencourt.
O tema da Alimentação Escolar passou a fazer parte de uma
das principais ações do Conselho, desde a entrega do relatório
sobre a qualidade da alimentação nas escolas da rede estadual do Rio de Janeiro, no início deste ano. Para a Audiência
Pública foi adotada a mesma temática, com a finalidade de
ampliar a discussão junto a parlamentares, promotoria pública,
gestores e professores da área da educação, representantes
de controle social e profissionais e alunos da Nutrição.
A Audiência Pública, que conta com a participação e apoio
das entidades da categoria (CRN-4, Anerj e Sinerj) também
tem como objetivo valorizar a nutrição, com a perspectiva de
contribuir para a saúde da população, focando principalmente
nas futuras gerações, além de homenagear os nutricionistas
pelo Dia do Nutricionista, comemorado no dia 31 de agosto.
28 de agosto de 2013 [Quarta-feira] às 10h
Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do RJ – Alerj
Palácio Tiradentes – Rua Primeiro de Março, s/n, Praça XV, RJ
OBS: O evento é aberto aos profissionais e estudantes
de nutrição. Haverá certificado com a carga horária para
comprovação de atividades complementares.
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Nutricionistas são homenageados na Ales
Pelo terceiro ano consecutivo a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales) realizará uma
Sessão Especial a fim de parabenizar os Nutricionistas
pela passagem de sua data profissional.
A iniciativa é do deputado Doutor Hércules, presidente da Comissão de Saúde da Ales, que vem valorizando
e reconhecendo o trabalho do nutricionista por ser um
profissional que contribui para melhorar a qualidade
de vida da população. Na oportunidade, nutricionistas
serão agraciados com uma placa de homenagem por
sua atuação profissional.
27 de agosto de 2013 [Terça feira] às 19h
Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – Ales
Av. Américo Buaiz, 205 - Enseada do Suá – Vitória, ES

