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A adoção de postu-
ras empreendedoras 
não é incentivada nos 
cursos de graduação de 
modo geral e, na Nu-
trição, não é diferente. 
Além da carência de 
informações sobre o 
tema, o(a) Nutricionista 
que deseja atuar na Nu-
trição Clínica depara-se 
com obstáculos que vão 
além da limitação de 

conhecimentos: comodismo, medo de ousar, limitações 
financeiras para investir, entre outros. Apesar disso, 
é possível alcançar o sucesso na área. 

CRN-5 pRomoveRá bate-papo temátiCo viRtual 
Com o tema “NutRiCioNista Como empReeNdedoR 

Na áRea ClíNiCa”

As Nutricionistas Leny Strauch, assessora técnica do Conselho 

Regional de Nutricionistas da 5ª Região (CRN-5), e Nêila Ce-

berg, diretora do Sindicato de Nutricionistas no Estado da Bahia 

(Sindnut Bahia), tomaram posse como Conselheiras efetiva 

e suplente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional do Município de Salvador (Comsea-SSA). O evento 

de posse foi realizado no dia 18 de setembro, no Auditório 

do Poder Legislativo Municipal – anexo Vereador Emmerson 

José. Na ocasião, foram empossados outros 24 conselheiros, 

representantes de 12 entidades, sendo 1/3 do governo e 2/3 da 

sociedade civil organizada. Confira o resumo e fotos do evento no 

site www.crn5.org.br
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No dia 14 de setembro, em Assembleia Geral Extraordinária composta por representantes da categoria, o 

Sindicato de Nutricionistas no Estado da Bahia (Sindnut Bahia) definiu os novos valores da tabela de honorários 

com os valores mínimos a serem cobrados pelo Nutricionista, ficando a critério deste a cobrança de valores 

superiores. “O profissional que aceitar valor abaixo do determinado poderá responder a processo ético, car-

acterizando concorrência desleal, conforme Código de Ética do Nutricionista (Capitulo V, Art 10 e Capitulo X, 

Art 18 )”, destacou o presidente do Sindnut Bahia, Nutricionista Walter Moraes. Para elaborar a nova tabela, o 

reajuste salarial considerado foi da ordem de 8%. Na mesma assembleia, foram determinados valores míni-

mos de cobrança para consultas e assessorias (hora técnica); treinamentos e cursos; elaboração de Manual de 

Boas Práticas e POPs; consultas, entre outros. Confira a tabela contendo todas as informações através deste 

link: http://www.sindnutba.org.br/honorarios/.
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Pelo menos é isso que revela a trajetória da Nu-
tricionista atuante no Estado de Santa Catarina (CRN-
10), Drª Ana Paula Pujol, convidada pelo Conselho 
Regional de Nutricionistas da 5ª Região (CRN-5) para 
compartilhar sua experiência profissional através do 
bate-papo temático virtual “Nutricionista como em-
preendedor na área clínica”. O chat está agendado 
para o dia 30 de setembro e acontecerá das 19 às 20 
horas. Para participar, basta acessar a seção “Bate-papo 
temático” disponível no site do Regional, na hora do 
evento.

Para conferir mais informações sobre o conteúdo 
do chat, além do resumo da trajetória profissional da 
Drª Ana Paula, acesse www.crn5.org.br. Aproveite a 
oportunidade de participar deste evento!

Confira também no site do Crn-5:

√ Últimas: Seleção de TNDs: resultado da prova de Redação; 

√ Qualificação: Cursos, palestras e eventos científicos de interesse;

√ Últimas: É preciso regular a publicidade de alimentos para crianças.
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