DESTAQUE

CRN-5 lança Campanha “Alimentação Fora do Lar”

Na tarde da última segunda-feira, 1º de abril, a

Fabiola Mansur (PSB). Na ocasião, a presidente do CRN-5

presidente do CRN-5, Drª Valquíria Agatte (CRN-5 1830),

foi convidada para participar como colaboradora nas re-

marcou presença na Tribuna Popular da Câmara Munici-

uniões da Comissão de Saúde da Câmara e integrar a mesa

pal de Vereadores de Salvador (CMVS) para lançar, pri-

de abertura do evento comemorativo ao Dia Mundial da

meiramente para o poder público e para a imprensa, a

Saúde (7 de abril), que será promovido pela CMVS.

Campanha anual do Sistema CFN/CRNs “Alimentação

As propostas centrais da Campanha “Alimentação

Fora do Lar”. “A partir de agora, também promoveremos

Fora do Lar” foram apresentadas para a população através

ações voltadas para Nutricionistas e Técnicos em Nu-

de entrevistas concedidas às TVs Itapoan (Record), Aratu

trição e Dietética, para que estes profissionais também

(SBT), Baiana (Rede Aparecida), Câmara, entre outras,

se envolvam, e para a sociedade em geral, com o intuito

além das Rádios CBN e Educadora. Ontem (2), a TV Ban-

de conscientizar a população acerca da importância da

deirantes também gravou entrevista com a Conselheira

adoção de hábitos alimentares saudáveis”, declarou a

do CRN-5, Drª Ana Karina Braga (CRN-5/1090), sobre o

presidente.

tema. Desde o último domingo, notas informativas sobre

Após as palavras proferidas pela Nutricionista na CMVS, três vereadores fizeram uso da palavra
para apoiarem a “causa” apresentada pelo CRN-5 na
plenária: Léo Prates (DEM), Aladilce Souza (PC do B) e

o lançamento da Campanha foram divulgadas em rádios,
jornais impressos e sites baianos de noticias.
Saiba mais sobre a campanha acessando o site
www.crn5.org.br.

notas
Endereço do CRN-5

Desde o dia 1ºde abril, a sede do CRN-5 está funcionando em novo endereço: Rua Dr. José Peroba, nº 149 - Ed.
Centro Empresarial Eldorado, S/1001, Stiep, Salvador - BA, CEP: 41.770-235 (em frente ao Hotel Matiz Salvador). Anote
em sua agenda também os números de nossos telefones (71) 3237-5652/ 3033-0724/ 3032-6391/ 3019-5314 Fax:
3245-0753. O e-mail de contato permanece o mesmo: crn5@crn5.org.br

Dia Mundial da Saúde

Novos Nutricionistas

No dia 29 de abril, entre 14 e 17 horas, o CRN-5 pro-

Para celebrar o Dia Mundial da Saúde, celebrado
no dia 7 de abril (domingo), a Câmara Municipal de
Vereadores de Salvador (CMVS) promoverá uma sessão

moverá a IX Cerimônia de Entrega das Carteiras de Habilitação Profissional. O evento, que acontecerá na Faculdade
São Salvador (campus Iguatemi), é restrito aos nutricionistas
convocados recém inscritos no CRN-5. Na ocasião, os par-

solene com foco no combate à obesidade no dia 12 de

ticipantes terão a oportunidade de compreender melhor o

abril, a partir das 9 horas. As nutricionistas diretoras do

papel do Conselho e das demais entidades representativas

CRN-5, Valquíria Agatte (presidente) e Lorenna Fracalossi

da categoria, além de aspectos relacionados à ética e à

(Tesoureira) participarão do evento.

conduta profissional.

Vencedoras do sorteio

As Nutricionistas Drª Ilana Verena Barros de Souza (CRN-5 4798/P) e Drª Lívia Gonçalves Moreira (CRN-5
4800/P) são as vencedoras do sorteio das duas inscrições “cortesias” para o Fórum de Nutrição - Salvador, que será
realizado nos dias 16 e 17 de maio no Hospital Espanhol, no bairro da Barra, na capital baiana. Um total de 141
Nutricionistas participaram do sorteio, realizado no dia 27 de março, na nova sede do CRN-5, no Stiep. PARABÉNS
ÀS SORTEADAS. APROVEITEM BEM ESTA OPORTUNIDADE DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL!
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