
As Nutricionistas Rita Ferreira (CRN-5/1887), conselheira e diretora do CRN-
5, e Mychelyne Ferreira (CRN-5/1554), delegada do CRN-5 em Sergipe, serão 
as facilitadoras do bate-papo sobre “Atuação do Nutricionista no Programa Nacion-
al de Alimentação Escolar (PNAE)”. O evento online acontecerá no dia 12 de março 
(quarta-feira), das 19:00 às 20:00 horas. Para participar, interessados devem acessar 
a seção “Bate-Papo Temático”, no site www.crn5.org.br, no dia do evento a partir 
das 18h50 (horário local). Saiba mais informações sobre o tema no site:
www.crn5.org.br

Bate-PaPo soBre
“atuação do NutricioNista No PNae” 

aNvisa ProíBe veNda
de 20 marcas do whey ProteiN

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a distribuição e 
comercialização de 20 lotes de whey protein, como são conhecidos os suplementos de 
proteína extraídos do soro do leite usados por atletas. Os produtos suspensos são de 
14 fabricantes diferentes. A Anvisa testou 25 marcas depois de receber denúncias 
sobre irregularidades na quantidade de carboidrato e proteína declarada no rótulo 
dos produtos. A legislação tolera uma diferença de 20% entre as informações 
nutricionais presentes na embalagem do produto e a sua real composição. Na 
análise, 20 suplementos extrapolaram esse limite. Entre eles, 19 continham quan-
tidade de carboidratos superior à declarada no rótulo.

Delegacia - SE

Rua Tobias Barreto, 510, Sala 502 

Centro Médico Odontológico, São José 

Aracaju - SE - CEP: 49015-130 

Telefone: (79) 3022-5966

E-mail: sergipeatendimento@crn5.org.br

Sede - BA

Rua José Peroba, 149, 10º Andar, Sala 1001 

Centro Empresarial Eldorado, Stiep 

Salvador - BA - CEP 41.770-235 

Telefone: (71) 3237-5652   Fax: (71) 3245-0753

E-mail: crn5@crn5.org.br

Novo Guia alimeNtar
da PoPulação Brasileira em deBate

O presidente do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), Élido Bonomo, 
participou no Programa Cenas do Brasil, no dia 6 de março, de um debate sobre 
o novo Guia Alimentar da População Brasileira, que está em consulta pública. O 
novo documento enfatiza a importância da origem e da qualidade dos alimentos, 
e não o número de porções de cada tipo de alimento, que era o foco do guia de 
oito anos atrás. A população pode dar sugestões e debater a redação final do novo 
guia até 7 de maio.

“Cenas do Brasil” é transmitido ao vivo pela NBR para todo o Brasil, às 
quintas-feiras, das 20h30 às 21h30. Os telespectadores podem participar com 
perguntas e comentários pelos telefones (61) 3799-5198 e 3799-5859, pelo e-mail 
cenasdobrasil@ebc.com.br ou pelo facebook: www.facebook.com/tvnbr. O 
programa fica disponível no you tube: www.youtube.com/tvnbr. Para assistir ao 
vivo pela internet, acesse: www.planalto.gov.br e clique em NBR ao vivo.

coNsea realizará eNcoNtro
NacioNal 4ª coNferêNcia + 2

Entre os dias 18 e 20 de março, será realizado no Centro de Convenções Israel 
Pinheiro, em Brasília, o Encontro Nacional 4ª Conferência + 2. O evento é promovido 
pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), em 
parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e 
a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan).

O encontro possui o caráter de reunião ampliada e tem como objetivos 
mobilizar a sociedade civil e o governo para a consolidação do Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) e a efetivação da Política Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN); realizar um balanço das proposições 
da 4ª Conferência; e apresentar propostas para o Plano Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Plansan).


