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As empresas que 
participam do grupo são: 

Coca-Cola, Ferrero, 
General Mills, Grupo 

Bimbo, Kellogg’s, Mars, 
McDonald’s, Mondelez, 

Nestlé, PepsiCo e 
Unilever.

NUTRI&AÇÃO

Acordo prevê padrão em propagandas 
de alimentos para crianças
Onze empresas multinacionais do setor de alimentos e bebidas no 
Brasil acordaram uma padronização de regras comuns na 
publicidade voltada para crianças. Antes, os os critérios e limites 
para as propagandas eram feitos pelas próprias empresas, 
individualmente. 
A partir de janeiro, quando o acordo começa a valer, os anúncios 
de produtos para crianças menores de 12 anos terão critérios 
nutricionais unificados para todo o grupo e definidos por 
orientações internacionais. 
As novas regras fazem referência à Política Global de Comunicação 
de Marketing para Crianças da International Food & Beverage 
Alliance (IFBA), mas com adaptações para o mercado brasileiro. 
As peças de comunicação serão auditadas pela KPMG.

Boletim Informativo do Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região - Bahia e Sergipe

II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE 
TERAPIA NUTRICIONAL

II ENCONTRO DE NUTRIÇÃO 
EM PACIENTES GRAVES

IV ENCONTRO CIENTÍFICO 
DE NUTRIÇÃO

I SIMPÓSIO DE NUTRIÇÃO 
EM ONCOLOGIA

 29/03 a 1º/04/2017 - Hospital Albert Einstein - SP 
*profissionais registrados no CRN-5 têm desconto na inscrição

acesse o site por este código
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O Projeto de Lei do Senado Federal 430/2016 (PLS), de autoria do 
senador Jorge Viana (PT/AC), estabelece uma taxação de 20% para 
refrigerantes e outras bebidas açucaradas no Brasil. O texto está em 
tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e sob consulta 
pública no site do Senado (acesse pelo QR-Code).

De acordo com o PLS, o objetivo é reduzir o 
consumo excessivo de açúcar e, por 
consequência, os índices de obesidade, diabetes 
e cáries dentárias, considerados alarmantes no 
país. Se aprovado, o dinheiro arrecadado com a 
taxação será direcionado ao Fundo Nacional 
de Saúde, para políticas de prevenção e 
enfrentamento de doenças relacionadas ao 
açúcar. 

Curso de atualização 
profissional em Aracaju

No dia 3 de dezembro, cerca 
de 150 estudantes e 
profissionais foram ao 
auditório do Hospital de 
Urgência de Sergipe (HUSE) 
para o curso de Nutrição 
Materno-Infantil, organizado 
pelo CRN-5, com apoio da 
Universidade Federal de 
Sergipe (UFS). Acesse a 
matéria completa sobre o 
evento pelo site oficial do 
CRN-5: www.crn5.org.br.

O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) lançou neste mês de 
dezembro a Consulta Nacional de Nutricionistas (CNN), um ambiente 
virtual que permite ao cidadão identificar profissionais inscritos e 
habilitados para o exercício da Nutrição no país.
A consulta pode ser feita pelo nome ou estado onde o profissional atua. 
O sistema de busca do CFN apresenta o número de todas as inscrições 
válidas e dentro do prazo de vigência, assim como a data da última 
atualização de dados.
Não precisa ter o nome completo em mãos para qualquer cidadão 
conseguir encontrar quem procura. O sistema elege as possibilidades e 
as separa por unidades da federação, tornando simples identificar o 
profissional.
É fundamental que os nutricionistas mantenham o cadastro atualizado 
no sistema. Desta forma, a busca pela identificação profissional será 
facilitada para o cidadão.

CFN lança a Consulta 
Nacional de Nutricionistas

PL do Senado quer taxar 
bebidas açucaradas em 20%

GALERIA

http://cnn.cfn.org.br/application/index/consulta-nacional
http://www.crn5.org.br
http://cnn.cfn.org.br/application/index/consulta-nacional

