
“Transforme seus sonhos em oportunidades 
de negócios”. Esta foi a principal mensagem 
deixada pela edição 2014 do Bem Viver 
Nutrição, evento promovido pelo CRN-5 em 
parceria com o Sebrae no último dia 30 no Hotel 
Fiesta, em Salvador, durante comemoração ao 
Dia do Nutricionista (31/08). Através de 
palestras focadas em como montar e divulgar o 
seu negócio na área de alimentos e nutrição, o 
público de quase 200 pessoas presente no 
evento aprendeu que não basta ter ideias: para 
empreender, é preciso planejar, conhecer, 
perseverar e acreditar. Esta mensagem 
foi reforçada pela Mesa Redonda
“Empreendedores de Sucesso”, marcada por 
cases relatados com um toque especial de 
emoção  pelas Nutricionistas Márcia de Melo 
Paranaguá, Diva Rocha Lima, Andréa Souza e 
Silva e Domitila Santos Amaral, com mediação 
do Conselheiro do CRN-5 Emerson Palmeira.
Outro momento especial do Bem Nutrição

Bem Viver Nutrição 2014 incentiva o empreendedorismo

2014 foi a segunda edição do Prêmio Drª 
Angeolina Rossi, mediado pela Conselheira 
Márcia Cristina Magalhães. A premiação 
valorizou todos os trabalhos científicos 
inscritos, destacando a estudante Luiza de 
Jesus Santos, da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), pelo primeiro lugar na categoria 
Painel, com o trabalho “Tempo e Temperatura 
da Alimentação Transportada destinada ao 
Restaurante Universitário na cidade de 
Salvador-BA”. Já a vencedora da categoria oral 
foi a estudante Sabrina Feitosa da UFBA, pelo 
trabalho “Efeito da Fritura por Imersão nos 
Minerais do Acarajé”. Quem também acabou 
“ganhando” com o evento foi a ONG Lar Vida, 
beneficiada com 159 pacotes de fradas doadas 
pelos participantes do Bem Viver a partir do 
incentivo do CRN-5. 
Informações mais completas e fotos do do 

evento podem ser conferidas no site 
www.crn5.org.br



CRN-5 e MP de Sergipe assinam Termo de Cooperação 

Procuradores e Promotores de Justiça. “O 
Termo é um caminho para garantir o 
cumprimento da lei da Alimentação, bem como 
zelar pela segurança alimentar nutricional em 
Sergipe e, como consequência, a cooperação 
converge para uma melhor prestação de 
serviço na saúde”, disse o PGJ. Para a 
presidente do CRN-5, “a parceria nos enriquece 
não somente como profissionais, mas pela 
satisfação de fazer valer o “Direito Humano à 
alimentação saudável”.

O Ministério Público de Sergipe e o CRN-5 
assinaram Termo de Cooperação Técnica, 
Científica e Operacional.  A parceria estabelece 
um mecanismo de ação conjunta e eficiente de 
fiscalização, em especial, na promoção de 
assessoramento ao MP, em atos que 
demandem assunção de responsabilidade 
técnica pelos Nutricionistas. Neste sentido, o 
Conselho compartilhará com o MP 
esclarecimentos técnicos-científicos, fiscalizará 
estabelecimentos quando necessário e 
informará sobre eventuais irregularidades em 
estabelecimentos públicos ou privados.
Assinaram o Termo de Cooperação, o 

Procurador-Geral de Justiça, Dr. Orlando 
Rochadel Moreira representando o MP, Dr. 
Fábio Viegas, representando o CAOp da Saúde 
e a Drª Valquíria da Conceição Agatte, 
presidente CRN-5. De acordo com Dr. 
Rochadel, a parceria ajudará o trabalho de 

O Sindicato dos Nutricionistas no Estado da 
Bahia (Sindnut Bahia) segue oferecendo 
gratuidade até o dia 31 de dezembro para a 
associação/filiação. Após essa data, os 
nutricionistas que desejarem dar continuidade 
ao vínculo pagarão o valor da taxa anual 
(R$70). O fato ocorre porque a entidade precisa 
ser representativa em ações judiciais para 
fechar dissídios coletivos, recuperação do 
FGTS na justiça e contra alguns concursos 
públicos. Para ser representativo, o Sindnut 
Bahia necessita de associados/filiados. Com a

Sindnut Bahia oferece gratuidade para filiação
ação, o Sindicato espera alcançar no mínimo 
dois mil associados/filiados na Bahia.Para se 
associar ao Sindnut Bahia, o nutricionista 
deve acessar o endereço eletrônico 
www.sindnutba.org.br/associe-se, preencher a 
ficha associativa, imprimir, assinar e 
enviar escaneada para o e-mail 
contato@sindnutba.org.br. Ao se associar ao 
Sindicato, todos receberão a carteira do 
Sindnut Bahia, além de ter direito aos 
benefícios dos convênios. Para saber mais, 
ligue para  (71) 3022-3830.


