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O CRN-5 foi à Secretaria de Educação do 
Estado da Bahia (SEC), no último dia 1º, 
para uma audiência com o secretário 
titular da pasta, Osvaldo Barreto Filho.  
Na pauta, a adequação dos parâmetros 
assistenciais da alimentação escolar do 
Estado da Bahia à Lei 11.947/09 e a 
Resolução FNDE nº 26/13. De acordo 
com um levantamento do CRN-5, há um 
déficit de 299 nutricionistas no setor. 
“Viemos reivindicar do secretário o 
cumprimento da lei e resoluções que 
estabelecem esses parâmetros”, afirmou 
a presidente do CRN-5, Rita Frumento. 
Na visão do secretário, as barreiras 
econômicas são impeditivas para a 
contratação de profissionais para o setor. 
”O estado está sem verba para 
contratação de pessoal. Entendo a

CRN-5 cobra adequação na 
alimentação escolar do Estado

preocupação do CRN-5, mas sem dinheiro não há 
possibilidade de contratação até que a crise seja 
superada”, justificou. 
A expectativa do CRN-5 é, a partir de uma 
agenda propositiva do estado, buscar alternativas 
para, ao menos, minimizar os riscos iminentes à 
alimentação escolar. 
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CFN recomenda: 
nutricionista na mídia

Declaração do padre Marcelo 
Rossi é repudiada pelo CRN-5

A participação de nutricionistas 
em entrevistas (TV, rádio, revista, 
internet) tem aumentado 
paralelamente ao interesse do 
público por assuntos relacionados 
à saúde, alimentação e nutrição. 
Por esse motivo, os Conselhos 
Federal e Regionais de 
Nutricionistas elaboraram 
recomendações para que o 
profissional atente-se a questões 
básicas que permeiam a conduta 
responsável e ética perante os 
meios de comunicação. O objetivo 
é preservar a saúde da população, 
assim como a imagem da 
categoria perante a sociedade. 
Confira as recomendações no link: 
http://crn5.org.br/?p=7802

Na semana passada, uma declaração infeliz do padre Marcelo 
Rossi na Rádio CBN de São Paulo gerou uma grande 
polêmica entre os nutricionistas de todo o país. 
Imediatamente, o CRN-5 emitiu uma nota de repúdio nas 
redes sociais, com um posicionamento contundente contra as 
declarações de Marcelo Rossi. 

A nota gerou repercussão. Foi vista por mais de 128 mil 
pessoas no Facebook, com mais de 1.300 compartilhamentos 
e 1.190 curtidas. A nota serviu de modelo para o Conselho 
Federal de Nutricionistas (CFN) e outros regionais do sistema 
também se posicionarem. Confira o texto na íntegra através 
do link: http://crn5.org.br/?p=7689 

CFN garante vaga de 
destaque no CNS 

O Conselho Federal de 
Nutricionistas (CFN), maior 
entidade representativa da 
profissão no país, foi escolhido 
como membro titular do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS). A 
escolha revela o prestígio do 
órgão e da categoria junto às 
instâncias de debate sobre saúde 
no país.  A Associação Brasileira 
de Nutrição (Asbran) também 
ocupará uma cadeira no CNS.  

Cerca de 50 pessoas – entre estudantes e nutricionistas – 
marcaram presença no I Ciclo de Palestras da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), evento realizado pelo CRN-5 na 
última quinta (10), no auditório do Centro de Educação da 
UFS, Campus de São Cristóvão. O nutricionista Emerson 
Palmeira, diretor-secretário do CRN-5, representou o órgão 
na solenidade, juntamente com a nutricionista Ellen Cristina, 
delegada do Conselho no Estado de Sergipe.  

Na oportunidade, foram ministradas palestras sobre a 
Importância dos Ácidos Graxos no Desenvolvimento Infantil, 
pela nutricionista Anne Jardim (UFS); e o Potencial Bioativo e 
Funcional dos Frutos da Caatinga, pela nutricionista Izabela 
Maria Montezano de Carvalho (UFV). 

CRN-5 promove ciclo de 
palestras em Aracaju
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