destaques

Concurso premia iniciativas em serviços
de alimentação fora do lar
O Concurso Nacional de Experiências Exitosas

a publicação de narrativas, relatos, pesquisas e tes-

em Lanchonetes e Restaurantes Comerciais, pro-

tes em seus veículos de comunicação institucional.

movido pelo Conselho Federal de Nutricionistas (CFN),

Como incentivo, os CRN`s prestarão homenagens aos

está com inscrições abertas até o dia 22 de julho. O

vencedores com a entrega de placas e certificados.

objetivo é premiar os Nutri-

O concurso pretende incenti-

cionistas e Técnicos em Nu-

var a busca por novos modelos

trição e Dietética responsáveis

de atuação ao mostrar exemplos

por iniciativas inovadoras para

de como é possível, de manei-

o aprimoramento da oferta de

ra criativa, implementar novas

alimentação saudável nesses

rotinas de produção e oferecer

locais. A ideia é valorizar ações

serviços que provocam impactos

já desenvolvidas que tenham

positivos na clientela, beneficiam

como foco promover a edu-

o meio ambiente com a redução

cação alimentar e nutricional,

de desperdícios e podem ser apli-

a gestão de resíduos, as boas

cados em outros estabelecimen-

práticas na produção de re-

tos em condições semelhantes. A

feições, o uso de produtos orgânicos ou agroecológi-

previsão é que o resultado final seja divulgado em 30

cos e a utilização de tecnologias da informação na

de setembro.

gestão dos serviços.

Confira o regulamento para mais detalhes so-

O CFN divulgará oficialmente o mérito dos trabalhos e a atuação dos profissionais envolvidos com

bre a premiação, as etapas e os prazos do concurso
no site www.cfn.org.br.

Inscreva-se para o Prêmio Drª Angeolina Rossi!
Entre 3 de junho e 1º de julho, os interessados em concorrer ao
Prêmio Drª. Angeolina Rossi – Categoria Trabalhos Científicos deverão
efetivar sua inscrição. Para a submissão dos trabalhos, pelo menos um
dos autores deve ser nutricionista inscrito e regular no CRN-5, além de
estar inscrito no Bem Viver Nutrição 2013, evento comemorativo ao
Dia do Nutricionista, organizado no mês de agosto, pelo CRN-5.
Os trabalhos poderão se encaixar nas seguintes categorias: Nutrição e Saúde Pública; Nutrição Clínica e Esportiva e Alimentação Coletiva. Os resumos expandidos serão avaliados no sistema de anonimato pela Comissão Científica, composta por nutricionistas especialistas,
mestres ou doutores, com experiência em docência e avaliação de trabalhos científicos, convidados pelo CRN-5 ad hoc.
O Prêmio Drª. Angeolina Rossi – Categoria Trabalhos Científicos foi criado em agosto de 2012 com
o objetivo de incentivar os profissionais e os estudantes dos cursos de graduação de Nutrição a desenvolverem pesquisas e documentarem seus trabalhos, contribuindo assim para a atividade profissional.
O Prêmio será entregue durante o Bem Viver Nutrição 2013. Saiba mais: www.crn5.org.br
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