
  

 

 

 

CARTA ABERTA AOS CANDIDATOS AO GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  

 

A ATUAÇÃO DA(O) NUTRICIONISTA É FUNDAMENTAL PARA A EFICIÊNCIA DE AÇÕES, PROGRAMAS E 

PROJETOS PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E 

 DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO ESTADO.  

 

O Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região (CRN-5), órgão máximo de 

representação, fiscalização e consulta do exercício profissional da Nutrição nos estados da Bahia e de 

Sergipe, com cerca de 24.037 profissionais inscritos em sua jurisdição - sendo 3.986 profissionais no 

estado de Sergipe -  encaminha ao ilustre candidato(a) informações importantes à condução de Políticas 

Públicas de Alimentação e Nutrição que, direta ou indiretamente, promovem a saúde, a educação, o 

desenvolvimento econômico e social nos municípios e que também podem ser determinantes ao acesso 

a recursos provenientes de programas/projetos do Governo Federal e organismos internacionais de 

fomento ao desenvolvimento humano.  

A partir de alguns exemplos, podemos identificar o potencial do trabalho de nutricionistas 

desenvolvendo ações intersetoriais que vão do campo à mesa, em diferentes setores da gestão pública. 

Atuando na Saúde, sobretudo na Atenção Básica - no exercício da Vigilância Alimentar e Nutricional; 

no setor Educação, sendo profissional por lei que atua junto ao gestor local na operacionalização do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); na Assistência Social, atuando na promoção do 

Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequada (DHANA); nos bancos de alimentos, restaurantes 

populares, cozinhas comunitárias, junto aos agricultores(as), fortalecendo a agricultura e economia 

locais, desenvolvendo práticas de cuidado na prevenção e tratamento de doenças e na promoção da 

alimentação saudável.  

O nutricionista é o profissional com conhecimento técnico-científico necessário que contribui 

junto aos gestores na elaboração, implantação, monitoramento e avaliação de ações de Segurança 

Alimentar e Nutricional para população.  

O Governo do Estado tem um papel fundamental no cumprimento dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Dentre 

as 17 metas globais para 2030, está a de "acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria 

da nutrição e promover a agricultura sustentável". Neste sentido, as ações de segurança alimentar 

promovidas pelo Governo do Estado precisam estar respaldadas pela Política Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (PNSAN)1 com vistas à garantia do exercício pleno do direito (constitucional) 

a uma alimentação adequada e saudável para toda a população sergipana, por meio de investimentos as 

 
1 O Decreto nº 7.272, de 25 de agosto de 2010 regulamenta a Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 
2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN com vistas a 
assegurar o direito humano à alimentação adequada e institui a PNSAN, estabelecendo os parâmetros 
para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.  



  

 

 

áreas de produção, extração, abastecimento, comercialização, de acesso aos alimentos e assistência 

nutricional.  

Estamos diante de grandes desafios para a gestão pública como o crescente avanço do sobrepeso 

e obesidade e a presença avassaladora da fome2 e desnutrição, nas zonas rural e urbana. Diante deste 

cenário paradoxal e desafiador de efetivação de PNSAN, é preciso ampliar a presença de nutricionistas 

atuantes na esfera pública, enquanto profissionais devidamente habilitados e capacitados, para atuação 

com foco no fortalecimento da gestão compartilhada e intervenção integrada nas ações que dialoguem 

com o campo da alimentação e nutrição, a exemplo, das áreas da Agricultura, Assistência Social, Saúde, 

Educação, Trabalho e Meio Ambiente.  

Neste sentido, a população sergipana e, consequentemente, o Governo do Estado da Sergipe, 

serão favorecidos com a atuação dos nutricionistas, diante das repercussões do trabalho (articulado) na 

promoção do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (Pnud), medido por indicadores das dimensões de longevidade, educação e renda que, 

diante do exposto, apresentam importante relação com o escopo de atuação desta categoria.  

Isso significa melhor qualidade de vida e a possibilidade de tornar a gestão uma referência em 

eficiência administrativa, promoção da saúde e do bem-estar social. Além disso, a condução criteriosa 

desses programas, por profissionais devidamente capacitados, pode significar oportunidades para a 

captação de recursos extras ao município para a melhoria da infraestrutura, dos serviços públicos 

municipais e, portanto, do destaque do gestor junto à comunidade. 

Aproveitando a oportunidade, este Conselho também sugere ao ilustre candidato(a) que se 

manifeste sobre o seu compromisso com a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional no estado 

e expresse quais ações pretende desenvolver para ampliar a presença desta categoria nos processos de 

gestão e execução das ações, programas e políticas de alimentação e nutrição no Estado de Sergipe. 

Assim, o CRN-5 se coloca à disposição para dirimir dúvidas e encaminhar maiores informações sobre 

programas e ações que podem ser geridos/executados por nutricionistas, sempre com o objetivo de 

beneficiar a sociedade, com vistas à Segurança Alimentar e Nutricional e o Desenvolvimento Social.  

Ficam aqui os nossos sinceros votos de uma boa eleição.  

 

 

Angelina Cordeiro Cavalcante 

Presidente do CRN-5 

CRN-5/3499 

 
2 A nova edição (2022) da pesquisa, desenvolvida pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e 
Segurança Alimentar (Rede PENSSAN), como parte do projeto VIGISAN, mostra que a insegurança 
alimentar se tornou ainda mais presente entre as famílias brasileiras, com destaque para as regiões 
Norte e Nordeste. Os indicadores de pobreza e suas consequências são piores nos domicílios rurais 
do país, bem como em moradias com a pessoa de referência autodeclarada de cor preta ou parda, ou 
que eram mulheres. 


