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destaques
Atribuições do Nutricionista
na Alimentação Escolar

“Fiscalização do cumprimento das atribuições do nutricionista da alimentação escolar – gestor público
na Bahia” é o título do projeto que o Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região (CRN-5) realizará
no Estado da Bahia entre 15 de julho e 20 de dezembro deste ano. Com recursos da ordem de R$ 50 mil
oriundos do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), “a iniciativa tem como uma das metas mostrar
aos gestores que as atribuições do Nutricionista na Alimentação Escolar vai muito além da preparação
de cardápios”, esclarece a coordenadora da Unidade de Fiscalização do CRN-5, Mariluze de Pinho Bahia.
Saiba mais em www.crn5.org.br.

Fiscalização
Fiscalização em Sergipe será intensificada

A partir de agosto, a fiscal do CRN-5, Diva Menezes
Moniz de Aragão será alocada em Sergipe. Sob a
orientação de intensificar a fiscalização no Estado,
a Nutricionista vai começar o seu trabalho fiscalizando
hospitais, clínicas, asilos e entidades onde atuem
nutricionistas da área clínica de Aracaju e cidades do
interior. Posteriormente, as visitas fiscais serão direcionadas às Nutricionistas que atuam no Programa

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nos diversos
municípios sergipanos.
Vale destacar que a partir de meados de agosto,
mediante agendamento prévio através do e-mail
fiscal1@crn5.org.br, será possível esclarecer dúvidas
na Delegacia do CRN-5 diretamente com a fiscal Diva
Moniz de Aragão nos dias de seu plantão semanal in
loco.

Vem aí!
Vídeo-debate “Muito Além do Peso”

No dia 22 de agosto, das 16h às 18h, como parte das comemorações pelo Dia do Nutricionista, o
Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região
(CRN-5) promoverá o vídeo-debate “Muito Além do
Peso”, no Centro de Cultura da Câmara Municipal de
Salvador. No evento, aberto ao público, será exibido
o documentário que trata da maior epidemia infantil
da história, a obesidade. Em seguida, especialistas
no tema apresentarão comentários a fim de estimular o debate que envolve a indústria, o governo,
os pais, as escolas e a publicidade. Para saber mais,
acesse: www.muitoalemdopeso.com.br.

Para participar gratuitamente, do evento, é
preciso enviar nome completo, profissão e e-mail
para assessoriatecnica@crn5.org.br, até o dia 19
de agosto. Apenas aqueles que receberem a confirmação de inscrição por e-mail poderão participar
do evento, devido ao limite de vagas disponíveis
(150). Além disso, na entrada do Centro de Cultura, será necessário entregar pelo menos um quilo
de alimento não perecível (exceto sal, açúcar e
óleo), que será doado pelo CRN-5 a uma entidade
filantrópica. Saiba mais: www.crn5.org.br.

Bem Viver e NutriAção

O Bem Viver Nutrição, tradicional evento comemorativo ao Dia do Nutricionista promovido anualmente pelo
Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região (Bahia e Sergipe) desde 2005, está repleto de novidades
este ano. Para começar, ele será realizado conjuntamente com o NutriAção, evento organizado anualmente
pelo Sindicato dos Nutricionistas no Estado da Bahia desde 2010. O encontro compartilhado será realizado no
dia 31 de agosto (sábado), das 7h30 às 17h30, no Hotel Fiesta (Fiesta Convetion Center), localizado em frente
ao Shopping Itaigara, em Salvador. A presença de renomados palestrantes já está confirmada. Saiba mais em
www.crn5.org.br
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