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NUTRI&AÇÃO 
Boletim Informativo do Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região

O CRN-5 foi protagonista no Fórum Social 
Mundial 2018. O órgão promoveu a “Conferência 
DHAA e SAN no Cenário Atual da Fome” e 
participou do Fórum dos Conselhos Profissionais 
no Combate ao EAD em Saúde, nos dias 16 e 17 de 
março, respectivamente.
Na conferência, no dia 16, mais de 150 pessoas 
participaram das discussões sobre temas 
fundamentais para a profissão com o presidente do 
Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), Élido 
Bonomo; a nutricionista e professora da UFBA, 
Sandra Chaves; e o economista e representante do 
Fórum Brasileiro de Saúde e Segurança Alimentar 
e Nutricional (FBSSAN), Chico Menezes.
O evento contou com a adesão de profissionais e 
estudantes de todo o país, o que foi motivo de 
elogio por parte dos palestrantes. “O momento é 
crítico, é difícil, mas temos que nos unir em defesa 
das políticas públicas que mudaram a história de 
milhões de pessoas. Mas ver essa plateia 
interessada e motivada a lutar por essa causa é 
animador”, afirmou o economista Chico Menezes.
No dia 17, conselhos profissionais saúde e 
entidades de representação dos trabalhadores em 
Saúde realizaram o II Fórum de Discussão sobre 
os Impactos do EaD na da Formação Saúde. Na 
mesa de abertura, representantes do Conselho 
Federal de Enfermagem (Cofen), Conselho 
Regional de Farmácia (CRF) e da deputada federal 
Alice Portugal (PCdoB/BA). 
Também marcaram presença no fórum os 
presidentes do Conselho Federal de Nutricionistas 
(CFN), o nutricionista Élido Bonomo; do CRN-5, 
Amanda Ornelas; CRN-6, José Hillário de Souza 
Damázio; CRN-9,Viviane Admus Nunes Paixão; 
além de conselheiros e diretores dos regionais da 
Bahia/Sergipe e Minas Gerais.

CRN-5 é destaque no FSM com 
atividades sobre alimentação e EaD
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CRN-5 participa de 
reunião da CPLP 
Ministros da Educação do Brasil; 
Angola; Cabo Verde; Guiné-Bissau; 
Guiné Equatorial; Moçambique; 
Portugal; São Tomé e Príncipe e 
Timor-Leste estiveram reunidos no 
último dia 16, em Salvador, para a 
IX Reunião de Ministros da 
Educação da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa 
(CPLP).
O evento teve o objetivo de 
debater assuntos relacionados à 
educação, entre os quais a 
alimentação escolar. A 
nutricionista Janaína Queiroz, vice-
presidente do Conselho Regional 
de Nutricionistas da 5ª Região 
(CRN-5) e membro do Conselho 
de Alimentação Escolar do 
Município de Salvador (Comae) 
esteve no evento como única 
representante brasileira dos 
nutricionistas e participou da 
construção da súmula da reunião.
A próxima reunião está 
programada para o mês de outubro 
de 2018, onde será elaborado um 
cronograma de trabalho para o 
biênio 2018-2020, relacionado ao 
ensino técnico e profissional; 
promoção da Igualdade de gênero; 
promoção da língua portuguesa; 
alfabetização e educação de jovens 
e adultos e alimentação escolar.

O Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região 
(CRN-5) promoveu no dia 28 de março, na sede do órgão, 
uma reunião extraordinária com presidentes, gestores e 
assessores jurídicos de 13 conselhos profissionais na Bahia. 
Além dos nutricionistas, participaram representantes de 
Química; Economia; Administração; Medicina Veterinária; 
Arquitetura e Urbanismo; Técnicos e Tecnólogos em 
Radiologia; Serviço Social; Medicina; Fonoaudiologia e 
Farmácia. Também foram convidados dois fisioterapeutas 
que assumirão a gestão no dia 2 de abril.
Na pauta, discussão sobre projetos de lei em trâmite 
Câmara e Senado federal e, também, ações em curso no 
Supremo Tribunal Federal (STF) que afetam diretamente o 
funcionamento das autarquias de fiscalização públicas.
“Foi um momento muito importante para o CRN-5. 
Entendemos é preciso defender o legado de fiscalização das 
profissões mantendo a nossa autonomia. Isso garantirá que 
nossa atividade, seja ela de qual segmento for, continue sob 
um sistema de orientação e fiscalização isento de interesses 
externos às nossas profissões”, destacou a nutricionista 
Amanda Ornelas, presidente do CRN-5.
O grupo ainda deliberou sobre outros assuntos. Um deles, a 
reativação do Fórum dos Conselhos Profissionais da Bahia, 
inativo desde 2010. A proposta é de que essa estrutura 
abrigue, novamente, as discussões sobre temas em comum 
aos diferentes conselhos profissionais no estado, com o 
objetivo de aprimorar práticas e procedimentos
Além da reativação do fórum regional, os representantes 
dos 13 conselhos também se comprometeram em acionar as 
assessorias jurídicas dos seus respectivos sistemas federais 
para acompanhar pautas específicas no STF. 

Encontro no CRN-5 reúne 14 
conselhos profissionais na Bahia

Último lote de inscrições 
para o Conbran 2018
O Congresso Brasileiro de 
Nutricionistas acontece de 18 a 21 
de abril de 2018, em Brasília. 
Profissionais de todo o país já estão 
inscritos para o evento, que este 
ano vem com a temática "Comida, 
relações de afeto e direitos".
No site (www.conbran.com.br) 
é possível buscar informações 
sobre passagens aéreas; 
hospedagem; programação 
completa das atividades e, 
obviamente, o último lote de 
inscrições. São esperados mais de 4 
mil nutricionistas no evento.


