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O Bem Viver Nutrição, tradicional evento 
comemorativo ao Dia do Nutricionista promovido 
anualmente pelo Conselho Regional de Nutricionis-
tas da 5ª Região (Bahia e Sergipe) desde 2005, está 
repleto de novidades este ano. Para começar, ele 
será realizado conjuntamente com o Sindicato dos 
Nutricionistas no Estado da Bahia no NutriAção, or-
ganizado anualmente pelo Sindnut-BA 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.

No evento, a primeira edição do Prêmio “Drª 
Angeolina Rossi – categorias trabalhos científicos”, 
lançado pelo CRN-5 em homenagem à Nutricionista 
Drª Angeolina Rossi*, valorizará a pesquisa científica 
de autoria de nutricionistas e estudantes dos cursos 
de graduação em Nutrição. “As inscrições de trabalhos 
estão abertas até 21 de julho. Informações completas 
estão disponíveis no site do Regional (www.crn5.
org.br)”, anuncia a presidente do CRN-5, Nutricionis-
ta Valquíria Agatte. 

“A qualificação profissional, principal objetivo 
do evento compartilhado entre Sindicato e Conselho, 
é muito importante para a valorização da catego-
ria. Por isso, incentivamos a participação do maior 
número possível de colegas nutricionistas”, convida 
o presidente do Sindnut Bahia, Walter Moraes. O nu-
tricionista acrescenta que um dos importantes mo-
mentos da celebração será a entrega do Prêmio “Edith 
Tolentino” à Nutricionista Drª Neide de Jesus, aposen-
tada do Hospital das Clínicas da Bahia. A premiação, 
organizada a cada dois anos pelo Sindnut-BA desde 
2011, tem como objetivo valorizar nutricionistas 
atuantes no Estado da Bahia que contribuíram com o 
crescimento da profissão. “A homenageada é indica-
da pelo Sindicato e aclamada pela categoria”.

CRN-5 e siNdNut Bahia CeleBRam juNtos
o dia do NutRiCioNista

Inscrições

As inscrições exclusivas para Nutricionistas de-

verão ser efetuadas até 26 de julho. Além desses, 

estudantes e profissionais de outras áreas também 

poderão se inscrever entre 27 de julho e 27 de agos-

to. A taxa de inscrição para profissionais e estudantes 

é de R$ 80. Para associados ao Sindnut-BA, esta taxa 

é reduzida para R$ 70. 

“Com o intuito de incentivar a participação no 

Prêmio Drª Angeolina Rossi, nutricionistas e estu-

dantes que inscreverem seus trabalhos científicos 

pagarão apenas R$ 20 pela inscrição. Além disso, 

premiaremos o primeiro colocado com um cheque 

no valor R$ 1.000, o segundo com R$ 750 e o ter-

ceiro colocado com R$ 500. Vale registrar que a 

participação na Premiação é importante para quem 

deseja investir em uma carreira acadêmica promis-

sora”, pontua a presidente do CRN-5, Nutricionista 

Valquíria Agatte.

Para quem vai inscrever trabalhos concorrentes 

ao Prêmio supracitado, deve efetivar sua inscrição 

conforme orientações disponíveis no site do CRN-5 

(www.crn5.org.br), através desta entidade. Já os 

participantes do evento que não forem inscrever 

trabalhos deverão fazer sua inscrição através do 

preenchimento da ficha de inscrição disponível 

no site do Sindnut Bahia (www.sindnutba.org.br). 

Para se inscrever, é necessário preencher a ficha 

de inscrição e enviá-la juntamente com o compro-

vante de depósito bancário para o e-mail nutricao@

sindnutba.org.br. Seguem abaixo os dados bancários 

para depósito:

Banco do Brasil/ Ag. 3456-8 / Conta Corrente: 
36273-5 - Sindicato dos Nutricionistas no Estado 
da Bahia  |  CNPJ: 10.861.192/0001-84

Os trabalhos concorrentes ao Prêmio Drª Angeolina 
Rossi – Categoria Trabalhos Científicos poderão se 
encaixar nas seguintes categorias: Nutrição e Saúde 
Pública; Nutrição Clínica e Esportiva e Alimentação Co-
letiva. Todos 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.

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 Conselho Regional. 
As regras gerais do prêmio, as instruções sobre como 
elaborar os resumos expandidos e o formulário de 
inscrição no Bem Viver Nutrição 2013 estão dis-
poníveis no site www.crn5.org.br

Homenagem à Angeolina Rossi

Oriunda da quarta turma da Escola de Nutrição 
da Universidade Federal da Bahia (UFBA), na época 
denominada de “Escola de Nutricionistas”, a nutri-
cionista Angeolina Rossi (in memorian), que dá nome 
ao Prêmio do CRN-5, focou sua vida profissional na 

PRêmio dRª aNgeoliNa Rossi

área de Administração de Serviços de Alimentação. 
A homenageada foi uma das primeiras nutricionistas 
da Bahia a atuar em cozinhas industriais, assumindo 
o restaurante da conceituada Chadler, famosa fábri-
ca de chocolates de Salvador. 

Destacou-se por seu trabalho como professo-
ra da Escola de Nutrição da UFBA (ENUFBA), onde 
assumiu a chefia do Departamento de Ciências dos 
Alimentos e atuou como Diretora. Angeolina Rossi 
foi, ainda, pioneira na organização, estruturação e 
direção de importantes serviços de nutrição, com 
destaque para a Maternidade Climério de Oliveira e 
o Hospital Santa Izabel. 

Por dez anos, a Nutricionista esteve à frente do 
Restaurante Universitário da UFBA, onde enfrentou 
grandes desafios, saindo vitoriosa. Mesmo após sua 
aposentadoria, a Nutricionista assumiu o Departa-
mento de Nutrição da Fundação Cidade Mãe, onde 
atuou por nove anos, superando metas. Angeolina 
recebeu em vida homenagens e reconhecimentos 
por seus feitos. Quase um ano após sua morte, 
vários colegas de profissão prestam homenagem à 
sua memória ao participar da premiação que leva o 
seu nome.

Confira a programação completa do “Bem Viver” e “NutriAção”:

Manhã

7h30 – Credenciamento

8h – Abertura

8h50 – A gênese do programa de incentivo fiscal à 
alimentação do trabalhador (PIFAT/PAT)

Palestrante: Nutricionista Dr. Jamacy Costa Souza

9h30 – Fitoterápicos na Prática Clínica 

Palestrante: Nutricionista Drª. Lucyanna Katlluf

10h10 – Intervalo

10h 30 min – Mesa Redonda: Atividade Física e Uso 
de Suplementos

	 •	Uso	de	suplementos	alimentares	no	proces-
so de hipertrofia muscular – Nutricionista Dr. Thiago 
Onofre

	 •					Suplementos	emagrecedores:	o	que	há	
de novo na ciência?  – Palestrante: Nutricionista Drª. 
Desire Coelho

11h50 – Educação Nutricional nas Escolas e Políticas 
Públicas de Segurança Alimentar e Nutricional

 Palestrante: a confirmar

Tarde

14h – Polimorfismo e Obesidade

Palestrante: Nutricionista Drª. Márcia Magalhães

14h40 – Tendência da aplicação da ISO 14000 e ISO 

22000 na área de Food Service

Palestrante: Nutricionista Drª. Rita Akutsu

15h20 – Intervalo

15h40 – Desafios na gestão em busca de resultados: 

Como estimular um crescimento sustentável e ga-

rantir maior rentabilidade e competitividade.

Palestrante: Nutricionista Drª. Adriana Furquim

16h20 – Apresentação de Trabalhos Científicos

	 •	Entrega	do	Prêmio	Drª.	Angeolina	Rossi

17h10 – Entrega do Prêmio Drª . Edith Tolentino

	 •	Nutricionista	Drª.	Neide	de	Jesus

17h20 – Sorteios de Brindes

18h00 – Encerramento
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