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- Nutrição e Sustentabilidade. Alimente essa ideia! O planeta Agradece! – Esta é a temática
da campanha nacional de 2015 que será desenvolvida este ano pelo Sistema CFN/CRN, com o
objetivo de conscientizar a população, nutricionistas e técnicos em Nutrição e Dietética sobre a
importância das escolhas alimentares. As ações a serem promovidas pelos conselhos terão o
propósito de mostrar para esses públicos que as escolhas alimentares devem estar conectadas
a um projeto de construção de um mundo mais saudável, humano e sustentável Saiba mais no
site www.crn4.org.br

- Conferências - Já estão em curso as Conferências de Segurança Alimentar e Nutricional na
sua cidade e ou região. Confira os locais das pré-conferências e participe! É importante lembrar
que a participação do nutricionista reforça o conhecimento e reconhecimento desta categoria
profissional que está habilitada para cuidar da saúde por meio da alimentação. Saiba mais no
site www.crn4.org.br
- Rotulagem – A Câmara dos Deputados derrubou a obrigatoriedade da rotulagem de alimentos
transgênicos no dia 27 de abril. Com 320 votos a favor e 120 contra. O PL 4148/2008, do
deputado Luiz Carlos Heinze (PP/RS) é considerado um atentado ao direito à informação da
população. Agora, o PL segue para o Senado.
Cabe registrar que pela atual lei, desde 2003, todos os produtos que contêm os chamados
Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) devem trazer em seus rótulos o símbolo T
amarelo e a informação da espécie doadora dos genes. O projeto 4148 pretende, no entanto,
suplantar essa conquista do consumidor em favor da liberdade da indústria alimentícia de não
informar o real conteúdo que disponibiliza nas prateleiras..Retirar o símbolo T amarelo violaria o
artigo 6º do Código do Consumidor, que prevê o direito à informação sobre o que se está
adquirindo ao se comprar e consumir um produto.A grande questão é que ainda não se sabe os
reais riscos do uso dos transgênicos para a saúde do ser humano nem para o meio ambiente.

