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O Prêmio Angelina Rossi 2017, evento promovido 
pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 
5ª Região (CRN-5), está com período de 
inscrições aberto até o dia 25 de outubro (veja as 
regras no qr-code).
Se você é nutricionista ou estudante de graduação 
ou pós graduação em Nutrição, prepare logo o seu 
material. Este ano, o evento premiará os oito 
melhores trabalhos nas categorias graduação e pós-
graduação e nas áreas de saúde coletiva; nutrição 
clínica e esportiva; alimentação coletiva e 
tecnologia de alimentos.

CRN-5 confirma inscrições abertas 
para o Prêmio Angeolina Rossi 2017

É importante que os interessados fiquem atentos 
às regras do prêmio. A comissão de avaliação 
determinou que o trabalho deverá ser enviado 
exclusivamente na forma de resumo expandido, 
cumprindo as normas mencionadas e dispostas no 
guia para elaboração do resumo expandido.
Outra informação importante. O resumo 
expandido deve ser envidado com a ficha de 
inscrição exclusivamente para o e-mail 
premioangeolinarossi@crn5.org.br. Trabalhos 
enviados por outros meios não serão aceitos pela 
avaliação.

A Frente em Defesa do SUS, movimento formado 
por entidades da área de saúde de todo o país, 
lançou um abaixo-assinado online contra a 
Emenda Constitucional Nº 95/2016, que congela 
os investimentos em saúde e educação até 2036.
O movimento apoia a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 5.658, com o objetivo 
de vetar a Emenda Constitucional 95/2016, que  
tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).
A expectativa é colher 3 milhões de assinaturas 
para serem encaminhadas ao STF, em abril de 
2018. A ADI reafirma que a EC 95/2016 causará 
consequências negativas para a população 
brasileira, pois transforma o “piso” (limite mínimo) 
de despesas nas áreas de saúde e educação em 
‘teto’ (limite máximo) por 20 anos, congelando 
investimentos em todos níveis de assistência.

Abaixo-assinado 
contra cortes na saúde

No dia 20 de outubro, às 9h, nutricionistas da 
Bahia e de Sergipe têm encontro marcado na 
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba) 
para um ato pela Semana Mundial da 
Alimentação.
O evento foi proposto pelo deputado estadual 
Fabrício Falcão (PCdoB) e contará com a presença 
de nutricionistas, estudantes de Nutrição, 
representantes de entidades ligadas à áreas de 
alimentação e nutrição e do Conselho Regional de 
Nutricionistas da 5ª Região (CRN-5).
Na oportunidade serão discutidos temas 
importantes referentes à alimentação e nutrição e, 
em especial, o incentivo à agricultura familiar e 
orgânica como estratégia de combate à fome e 
migração das famílias do campo para os grandes 
centros urbanos, que é o tema da FAO deste ano.

Ato na Alba pela  
Semana da Alimentação
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Conferência Nacional de 
Vigilância em Saúde

Está confirmado. A primeira 
Conferência Nacional de Vigilância 
em Saúde (CNVS) acontece em 
Brasília, 28 de novembro a 1º de 
dezembro de 2017. O plenário do 
Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) confirmou a data durante a 
297ª reunião ordinária do órgão.
Na ocasião, também foi aprovada a 
proposta para a programação da 1ª 
CNVS, com abertura oficial no dia 
28/11, às 18h. Ainda no primeiro 
dia, a programação inclui o painel 
temático Vigilância em Saúde: 
Direito, Conquista e Defesa de um 
SUS Público de Qualidade, à partir 
das 14h.
No dia 29, os inscritos poderão 
participar dos painéis O Lugar da 
Vigilância em Saúde no SUS; 
Saberes, Práticas, Processos de 
Trabalhos e Tecnologias na 
Vigilância em Saúde; 
Responsabilidades do Estado com 
a Vigilância em Saúde e Vigilância 
em Saúde Participativa e 
Democrática para Enfrentamento 
das Iniquidades Sociais em Saúde.
A CNVS será precedida por etapas 
municipais, macrorregionais, 
estaduais e conferências livres, 
onde serão aprovadas propostas 
para serem apresentadas na 
conferência nacional.

Na tarde da última quinta (5), as diretorias do Conselho 
Regional de Nutricionistas da 5ª Região (CRN-5) e do Sindicato 
dos Nutricionistas do Estado da Bahia (Sindnut) estiveram 
reunidas na sede do Conselho, em Salvador. Na pauta, 
propostas para integração de ações das duas entidades no 
estado.
Participaram da reunião as nutricionistas Amanda Ornelas e 
Janaína Queirós, presidente e vice-presidente do CNR-5, 
respectivamente; e Celenilda Aciole e Neila Ceberg, presidente 
e diretora do Sindnut.
Na oportunidade foram discutidas ações conjuntas para 
estimular a sindicalização da categoria e, consequentemente, 
mais poder na mesa de negociação com o patronato nas 
reivindicações por melhores salários e condições de trabalho 
dos nutricionistas.
“Nossa proposta, desde o início da gestão, é buscar essa 
integração entre as entidades e fortalecer nossa categoria na 
mesa de negociação com os patrões. O Sindnut será sempre 
parceiro do Conselho e, como tem essa responsabilidade 
trabalhista, vamos caminhar juntos para avançar ainda mais”, 
afirmou Amanda Ornelas.
Associação 
Outro tema importante na pauta da reunião foi relacionado à 
criação da Associação dos Nutricionistas. “Temos essa carência. 
A Anba, que foi desativada, teve um papel importante enquanto 
entidade de formação. Mas agora precisamos de uma nova 
associação, com estatuto moderno, transparente e que reúna 
profissionais da Bahia e de Sergipe” destacou Celenilda Aciole.
“É uma necessidade da categoria aqui na Bahia e em Sergipe. 
Precisamos estimular esse grupo de colegas que quer criar a 
associação e, de alguma forma, viabilizar isso. Vamos continuar 
nos reunindo para, em breve, ter essa entidade em pleno 
funcionamento”, disse Amanda Ornelas.

CRN-5 e Sindnut discutem 
ações conjuntas na Bahia


