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onah Figueira, presidente do
Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região (CRN-7) foi homenageada no dia 10 de junho em
uma Sessão Solene na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).
A cerimônia foi realizada no auditório João Batista e reuniu várias autoridades do Estado.

prestado na assistência
nutricional gratuita à
sociedade, que vem sendo desenvolvido a frente
da coordenação do curso de Nutriçāo do Centro Universitário Fibra,
juntamente com os discentes.

O evento foi convocado pelo deputado estadual Raimundo Santos
(PSD) em homenagem à Sociedade
Bíblica do Brasil (SBB), e a presidente
do CRN-7 foi homenageada pelo terceiro ano consecutivo pela instituição
religiosa, por conta de seu trabalho

A Sociedade Bíblica
do Brasil desenvolve
assistência gratuita à
sociedade há 74 anos,
contando com o apoio
de algumas instituições.
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Presidente do CRN-7 é homenageada em sessão solene da
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

Presidente do CRN-7 recebeu honraria
das mãos do deputado estadual
Raimundo Santos (PSD-PA)

Coordenadores de Cursos de Nutrição de IES participam de
REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ÉTICA DO CRN-7
FOTO: CAIO OLIVEIRA

sino Superiores (IES) para
uma conversa que abordou
diversos temas, incluindo,
o comportamento ético dos
discentes em suas redes sociais e nos locais de estágio.

Evento foi pensado para
aproximar conselho e faculdades
a tarde do dia 14 de junho, na
N
sede do CRN-7 em Belém, a
Comissão de Ética recebeu os coordenadores de Cursos de Graduação
em Nutrição de Instituições de En-

Bruno Morais veio representando o campus da
Unama - Alcindo Cacela;
Fernando Alípio representou a instituição Maurício de
Nassau; Thayana Moreira esteve como representante do
Centro Universitário Fibra;
enquanto Ciléa Ozela foi convocada
pelo Centro Universitário do Pará
(CESUPA). Todos foram recebidos
pela coordenadora da Comissão de
Ética, conselheira Tayana Aleixo;
conselheiro Christian Nunes Aires,
membro da comissão; Lylis Nunes,
Coordenadora do Setor de Ética; e o
funcionário Paulo Lima Jr.

“Nosso objetivo foi fazer essa aproximação com os coordenadores, para
falar desse aumento do número de
denúncias contra estudantes de Nutrição”, explica melhor Tayana Aleixo, após a apresentação feita por Lylis
Nunes. “Eles [estudantes] são leigos
ainda no exercício da profissão, mas
já estão no caminho, então, a gente precisa sempre estar em conversa
com as instituições, para a estimular
e conscientizar os alunos a terem um
comportamento ético desde a graduação até estarem habilitados”, conclui.
Para o coordenador da Faculdade
Maurício de Nassau, Fernando Alípio, a conversa foi de grande importância. “Esse posicionamento como
orientação aos alunos é o ideal para
estar formando profissionais gabaritados e capazes de lidar com o mercado de trabalho atual”, encerrou.

CRN-7 sedia reunião com Coordenação-Geral de Alimentação

E NUTRIÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
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Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e do CRN-7, representado pela presidente Yonah Figueira, vice-presidente Rahilda Tuma
e outros conselheiros e funcionários.

Programação reuniu várias instituições locais ao longo de um dia inteiro

o dia 12 de abril, a sede do CRNN
7 recebeu representantes do Ministério da Saúde e demais entidades

públicas para uma série de reuniões
ao longo do dia. Pela manhã, com
início às 8h, a Coordenação-Geral de
Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde (CGAN/DAB/SAS/MS)
se reuniu com a equipe técnica da
Coordenação Estadual de Nutrição
do Pará (CEN/SESPA/PA), da qual
faz parte a nutricionista Thais Granado, que também é Conselheira do
CRN-7.
“O Ministério da Saúde está visitando os Estados da Região Norte para
tratar de ações relacionadas à Política
Nacional de Alimentação e Nutrição”,
disse Thais, nutricionista da Coorde-

Entre as pautas tratadas pelo CRN7 com a CGAN, estão: o apoio na
realização de eventos do CRN-7
(ações de responsabilidade social e
de atualização profissional), com disponibilização de palestrantes e envio
de materiais educativos, referentes à
promoção da alimentação saudável,
prevenção da obesidade infantil e outros; parceria na divulgação das agendas da CGAN nas redes sociais do
CRN-7, abrangendo os seis estados
da jurisdição; e apoio da CGAN ao
CRN-7 na realização de pesquisas sobre alimentação, nutrição e segurança
alimentar, considerando a grande expertise na área.

nação Estadual de Nutrição. “É preciso esse momento para alinhar as falas
e apresentar diagnóstico epidemiológico e nutricional do Estado, e a partir desse perfil traçar estratégias, para
que possamos implementar ações e
programas voltados para a melhoria
da Alimentação e Nutrição do Pará”,
“Como técnica da Sespa, trabalho
explicou.
direto com as políticas propostas pelo
da Saúde, e somos o braço
À tarde, foi iniciada uma reu- Ministério
dele
para
implantar
essas ações no Esnião ampliada, incluindo, além das tado, articulando com
equipes da CGAN/DAB/SAS/MS e Já como representanteosdomunicípios.
CRN-7, é
CEN/SESPA/PA, a presença de re- muito importante estar presente
nespresentantes do Conselho Estadual se processo histórico de construção
de Segurança Alimentar e Nutricio- de medidas e estratégias para melhonal (Conseans), Secretaria Estadual rar as condições de nutrição da popude Educação (Seduc), Diretoria de lação. É extremamente gratificante”,
Segurança Alimentar e Nutricional encerrou Thais Granado.
(DISAN) da Secretaria de Estado de
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DELEGACIA DE MANAUS

se reúne com alunos e

coordenação da Fametro
equipe da Delegacia de Manaus identificação profissional (CIP)
A
do CRN-7 foi até a Fametro para os formandos no momenCentro Universitário, onde se reu- to da colação de grau, fazendo
niu com a coordenadora do curso
de Nutrição, Ana Rita Machado, e
alunos concluintes da instituição,
em um encontro que durou mais de
duas horas e abordou diversos temas
pertinentes para os futuros profissionais.
A equipe foi formada pelo conselheiro Maurício Novaes, a delegada Daíse Reis, a vice-delegada Rosy
Acosta, e as nutricionistas fiscais
Rayla Silvestre e Maria Lima.

com que os novos profissionais
já estejam prontos para atuar na
área. “Fizemos a retomada do
projeto com um convite da Fametro,
uma faculdade particular aqui de
Manaus que tem o curso de Nutrição e que vai formar novos nutricionistas no mês de setembro. Eles nos
procuraram para fazermos a entrega
das carteiras profissionais já na formação dos graduandos”, disse a delegada Daíse Costa.

A fiscal Rayla fez uma apresenA principal pauta do encontro foi o tação sobre o projeto, e toda equipe
projeto “Profissional Formado e Ha- da delegacia ouviu as dúvidas da
bilitado Já”, que entrega a carteira de coordenação e dos estudantes. Ou-

Visita foi produtiva para os envolvidos

tro ponto debatido foi a questão dos
profissionais de Nutrição que atuam
na área da docência, e como o CRN7 pode colaborar para melhorar as
condições de trabalho.
“Foi um momento muito bom,
pois tiramos as dúvidas dos alunos.
A coordenadora Ana Rita nos recebeu de braços abertos e nos parabenizou pela retomada das atividades
presenciais, e por buscar as parcerias
com as IES”, celebrou Daíse.

CRN-7 recebe Diretoria do CFN
em segunda edição do projeto
“AÇÕES INTEGRADORAS”
Conselho Regional de NutriO
cionistas da 7ª Região (CRN7) recebeu a diretoria do Con-

selho Federal de Nutricionistas
(CFN) em sua sede em Belém,
na segunda edição do projeto
“Ações Integradoras”. Realizado
nos turnos da tarde e da manhã,
o encontro ocorreu nos dias 30
e 31 de maio com o objetivo de
alinhar as ações institucionais do
Sistema CFN/CRN.
O CFN foi representado pelos nutricionistas Élido Bonomo,
presidente do órgão; Kátia Regina Leoni Guimarães, vice-presidente; Ana Jeanette Haro, diretora-tesoureira; e Adele Luiza
da Matta Costa, nutricionista do
CRN-7 que atua como colaboradora junto ao CFN. Segunda
sede a ser visitada pelo projeto, o
Conselho Regional da 7ª Região
foi representado pelas nutricionistas Yonah Figueira, presidente do CRN-7; Rahilda Tuma,
vice-presidente; Cynara Souza,
diretora-secretária; e pela Coordenadora Técnica, Lylis Nunes,
além de conselheiros regionais e
funcionários, que colaboraram
em diversos momentos durante
as conversas.
Nos dois dias, a equipe do CRN7 apresentou diversos pontos que
consideraram importantes para o
órgão federal, começando com a

estrutura organizacional e física
da sede e suas delegacias. Funcionários responsáveis pelas assessorias e setores como fiscalização,
jurídico, contabilidade, tecnologia e comunicação do Conselho
Regional apresentaram balanços
do que foi realizado em 2022. As
comissões do CRN-7 também tiveram seu momento para falar à
Diretoria do CFN, listando projetos de curto e médio prazo da
gestão, e o que seria preciso adquirir ou melhorar para dar celeridade e otimizar os atendimentos aos profissionais da região e à
sociedade como um todo.

“Ficamos sabendo
de projetos que estão
sendo desenvolvidos
aqui podem ser levados
para conhecimento de
outros regionais”
“Foi muito produtivo. Estamos
atingindo os objetivos do projeto,
escutar, compreender como estão
funcionando as comissões, as coordenações e assessorias que dão
suporte aos projetos da gestão.
Compreendendo isso, fica mais
claro o que o CFN pode articular
com o CRN e com os outros regionais, porque é possível que al-

gumas dificuldades encontradas
aqui também estejam ocorrendo
em outros”, disse Élido Bonomo.
“Também ficamos sabendo de
projetos que estão sendo desenvolvidos aqui podem ser levados
para conhecimento de outros regionais”, informou o presidente
do CFN.
Entre os compromissos firmados, o destaque fica para a atualização do parque tecnológico do
CRN-7, que deve ser viabilizada nos próximos meses, atitude
fundamental para dar celeridade
e agilidade em todo sistema. Já
entre os projetos apresentados,
o “Profissional Formado e Habilitado Já” foi o que mais chamou
a atenção. “É muito interessante
esse vínculo precoce com o profissional que sai da graduação.
Vamos levar em conversa para
ver como viabilizar com outros
regionais”, elogiou Élido Bonomo.
“Nosso balanço é muito positivo”, comemora Yonah Figueira,
presidente do CRN-7. “É muito
importante a vinda do CFN aos
regionais para conhecer a realidade, fazer um diagnóstico, verificar a possibilidade de apoio. A
gente avança cada vez mais em
nossa gestão, trazendo benefícios
não só para os profissionais do
Conselho, mas para toda a categoria”, encerra.
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Conselhos federal e regional aproximaram relações, dividiram experiências e propuseram soluções

DIA DO TÉCNICO EM

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

é celebrado com programação diversa

em vários estados da jurisdição

U

ma das datas mais importantes no calendário do Sistema
CFN/CRN, o Dia do Técnico em
Nutrição e Dietética, celebrado no
dia 27 de junho, contou com uma
série de eventos especiais promovidos pelo Conselho Regional da
7ª Região, envolvendo diversos estados da jurisdição e voltados para
técnicos estudantes e o público em
geral.

em parceria com a Escola Estadual
de Ensino Médio e Profissionalizante Integrado (EEEMPI) Francisco da Silva Nunes, localizada no
bairro da Marambaia, em Belém,
cidade onde fica a sede do CRN-7.
Na ocasião, os alunos puderam conhecer mais sobre a história de sua
futura profissão e falar sobre o que
tem aprendido em sala de aula, em
um momento de educação, acolhimento e descontração.

Na tarde do dia 27 de junho, o
Conselho participou de um evenA instituição pública de ensino,
to comemorativo em alusão à data que funciona no Conjunto Médici,
abriga dois cursos para formação
do TND: o MedioTec, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Pará
(SECTEC), e o PRONATEC do
Ministério da Educação. Na mesa
de abertura, estiveram presentes
Rahilda Tuma, vice-presidente do
CRN-7; Anadeiva Portela, coorde-
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Conselheira Thaís Granado
(esq.) apresentou seu projeto
“TND Games”, enquanto a
vice-presidente Rahilda Tuma
(baixo) falou na abertura do
evento na escola técnica

nadora do curso do Pronatec; Roseane Lima, que coordena o curso
estadual; e Porfíria Lima, diretora
da escola.
“O evento merece destaque por
que ocorre em um momento político singular na luta pela regulamentação dessa categoria profissional,
afinal, os TND estão comemorando a aprovação do PL nº 5056/2013
na Comissão de Seguridade Social
e Família, em Reunião Deliberativa
Extraordinária da Câmara de Deputados, no dia 01/06/2022 e, ao
mesmo tempo, trabalhando arduamente para seguirem vitoriosos
nas duas Comissões que ainda faltam para chegar à votação no Senado”, comentou Rahilda Tuma, que
destacou o compromisso da gestão
Unir e Fortalecer em valorizar o
Técnico em Nutrição e Dietética.
A programação foi transmitida
em tempo real pelo canal YouTube
e contou com 95 participantes, entre os quais, alunos e TND egressos dos referidos Cursos Técnicos.
Após a mesa de abertura, houve
uma exposição dialogada intitulada “Linha do tempo do TND no
Brasil”, proferida pela professora
Carla Cavalcante. Em seguida, a
nutricionista Roseane Lima ministrou a palestra “Vivências do Curso de TND da EEEMPI Francisco
da Silva Nunes”. Por fim, Thais
Granado, conselheira do CRN-7,
apresentou o “TND Games”, uma
iniciativa idealizada pela nutricionista e que divertiu os alunos
presentes com muita informação
sobre o fazer do profissional de
Nutrição.
“A dinâmica tem como objetivo
falar sobre alimentação saudável
de forma lúdica e interativa re-
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“É muito importante sempre estarmos aumentando nossas parcerias”, disse a professora Anadeiva
Portela sobre o convite ao CRN-7.
“Eu vejo o Conselho como uma Vice-delegada de Porto Velho, Natália Wrege ministrou palestra no Núcleo de
parceria fundamental no sentido Nutrição do Hospital João Paulo II
de ajudar e informar os alunos sobre como exercer sua profissão de
“Fomos convidados pelo Grupo
maneira regulamentada. Então, é falando sobre a regulamentação
do
exercício
profissional
dos
TND.
Literatus,
um curso de formação
essencial que essa ponte seja feita”,
Falamos
também
sobre
as
resolutécnica
de
Manaus, para participar
encerrou.
ções do CFN, como a nº 605, que da jornada acadêmica em alusão ao
fala da atuação profissional, e a nº Dia do Técnico em Nutrição e Die333, que fala sobre o código de éti- tética. Pela primeira vez, a Delega“Eu vejo o Conselho
ca dos técnicos. Mas nossa princi- cia aqui de Manaus está fazendo
como uma parceria
pal abordagem foi acerca das áreas esse corpo-a-corpo, participando
fundamental no
de atuação - abordamos de forma de um momento como esse para
sentido de ajudar e
bem esmiuçada essas áreas e suas os TND. Inclusive, eles nos agrainformar os alunos
atribuições e as novidades que po- deceram muito por estarmos lá,
sobre como exercer sua demos ter no sistema de mercado ressaltando a importância de estarhoje. Elas tiveram a oportunidade mos na instituição; e nós assumiprofissão de maneira
regulamentada. Então, de ver outras áreas de atuação do mos o compromisso de estarmos
TND, como alimentação escolar, presentes mais vezes, inclusive, na
é essencial que essa
bancos de leite, políticas públicas, entrega dos certificados”, explicou
ponte seja feita”
extensão rural… Foi uma conversa a delegada.
muito boa, e tivemos muita partiMaria e Daíse estiveram preTambém no dia 27, a vice-de- cipação”, celebrou Natália. Além de
Natália,
a
nutricionista
fiscal
Sabrisentes
em dois momentos distinlegada do CRN-7 em Porto Velho
na
Alves
também
esteve
presente
tos,
conversando
com os estudan(RO), nutricionista Natália Wrege
no
evento,
representando
o
CRNtes
dos
turnos
da
manhã e noite.
ministrou uma palestra no Núcleo
7.
Com
sede
em
Manaus,
o Grupo
de Nutrição do Hospital João PauJá
no
dia
28
de
junho,
a
delegada
Literatus
atua
na
área
da
Educação
lo II, aos Técnicos que atuam na
unidade de saúde, falando sobre as de Manaus, Daíse Reis, e a nutri- Profissional desde 1999, focando
áreas de atuação destes profissio- cionista fiscal Maria Lima foram principalmente no eixo da Saúde
até o Centro de Ensino Literatus e sendo uma referência em Ensino
nais.
para ministrar uma palestra aos es- Técnico na Região Norte.
“A gente iniciou falando sobre tudantes do curso que forma esses
“Falamos um pouco sobre o que
a aprovação do PL nº 5056/2013, profissionais.
é o CRN-7, quais as atribuições da
Delegacia - atuando na fiscalização, orientação e no apoio à formação técnica dos profissionais.
Apresentamos também o quantitativo de TNDs em nossa jurisdição
- inclusive, a maioria deles estão no
Amazonas: mais de 1.100 profissionais dos 1.900 da região, então,
a categoria é bem forte aqui”, explicou a delegada, reforçando que
a ação na instituição foi mais um
momento com foco na valorização
do profissional TND.
Alunos do Centro de Ensino Literatus ouviram palestra da delegacia de Manaus
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forçando a importância dos TND
como parceiros nesse contexto.
Ao mesmo tempo, aproveitamos
a oportunidade para falar sobre a
profissão, as expectativas para o futuro e sobre a importância do fortalecimento do conselho de classe”,
disse Thais Granado.

CONCURSO PREMIA

vídeos feitos por profissionais

o mês de junho, também em
N
homenagem ao Dia do Técnico em Nutrição e Dietética, o

inda como parte das celebraA
ções pelo Dia do Técnico em
Nutrição e Dietética, o CRN-7

CRN-7 lançou o concurso cultural com o tema: “Valorização
Profissional do Técnico em Nutrição e Dietética”. Respondendo
à pergunta “Como o TND está
fazendo a diferença?”, três técnicos enviaram seus trabalhos e
foram premiados.
Após o envio dos vídeos via
e-mail e a avaliação da comissão
do concurso, Geovane Fernandes Lobato foi o vencedor do
Estado do Amapá, recebendo
R$ 500. Cidercina Felix Barão,
foi a vencedora do Acre, também sendo premiada com R$
500, enquanto o vídeo feito por
Andréa Souza de Melo Silva foi
escolhido o melhor do Pará e de
toda a jurisdição, o que a fez ser
premiada com R$ 1000.

PAP para
os TNDs

“Esse evento trouxe visibilidade
ao TND e suas competências.
Quero agradecer ao CRN-7 e
quero que mais eventos como
esse possam acontecer”
Andréa Souza de Melo Silva
Vencedora Regional + Pará

“Nosso objetivo foi alcançado, pois segundo relatos dos
ganhadores eles se sentiram valorizados, lembrados e com a
visibilidade que merecem. Parabenizaram a iniciativa da gestão
e estavam muito felizes. Foi macomo atuamos. Nós
ravilhoso”, comemorou Tayana “Mostramos
estamos fazendo a diferença no
Aleixo, tesoureira do CRN-7. nosso local de trabalho”
Cynara Souza, que é Secretária
Geovane Fernandes Lobato
da atual composição da diretoVencedor - Amapá
ria, também expressou sua satisfação e destacou que espera
que este tenha sido somente o
primeiro de muitos outros concursos.

“Quero agradecer o CRN-7
pela iniciativa. Esse concurso
incentiva a querer buscar
nossos direitos e nos faz sentir
valorizados”

Cidercina Felix Barão
Vencedora - Acre

transmitiu, nos dias 27 e 28 de junho, mais uma edição do Programa
de Atualização Profissional (PAP).
Direto do Amapá, o módulo teve
como tema “Atuação do Técnico
em Nutrição e Dietética frente ao
novo panorama das Boas Práticas na manipulação dos alimentos
pós-pandemia”, voltado aos TND
e discentes, em formato on-line e
totalmente gratuito.
A nutricionista Elane Borges da
Silva foi a facilitadora, ministrando
o curso, enquanto a conselheira do
CRN-7 Marcella Brito, que é Técnica em Nutrição e Dietética, mediou a capacitação. A conselheira
Thaysa Bastos e a Anne Silva, Coordenadora de Nutrição da Estácio
Macapá, também estiveram presentes na transmissão.
“Como sempre, esse programa
de aperfeiçoamento faz com que
nós, como profissionais, nos sintamos valorizados e reconhecidos,
já que é algo que o Conselho oferece como retorno”, elogia Marcella
Brito. “Eu percebi esse sentimento
não somente de minha parte, mas
vi que as colegas ficaram muito entusiasmadas. Muitas relataram que
esse curso deu ‘up’ para elas nesse
momento, em que muitas estavam
desanimadas; outras, falaram que
isso as motivou a estarem no ambiente de trabalho, já que estamos
em um momento ainda pandêmico
e esses cuidados que ainda devem
ser tomados foram reforçados”, reforçou a técnica.
Para Marcella, o PAP trouxe um
sentimento de valorização. “Essa
atenção faz o TND se sentir, de
fato, inserido no Conselho. Elane
conseguiu passar muito de seu conhecimento. Posso dizer que isso
foi um marco para os TND”, elogiou. “Em nome da faculdade Estácio de Macapá quero agradecer a
parceria. O evento foi maravilhoso,
pois foi de excelente qualidade”,
completou a professora Anne Silva.

Equipe do CRN-7 participa do
ENCONTRO NACIONAL

DE FISCALIZAÇÃO 2022

os dias 17 e 18 de maio, um grupo de representantes do CRN-7
participou do Encontro Nacional de
Fiscalização do Sistema CFN/CRN,
na sede do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), em Brasília (DF).
O evento reuniu Presidentes de
Conselhos Regionais, Conselheiros
e Coordenadores das Comissões de
Fiscalização e dos setores de Fiscalização dos 11 Conselhos Regionais
de Nutricionistas (CRN) e do CFN,
para debater estratégias e ações de
aprimoramento das rotinas fiscalizatórias. Representando o Conselho
Regional da 7ª região, estiveram a
presidente Yonah Figueira, a vice-presidente Rahilda Tuma, e a coordenadora do Setor de Fiscalização,
Hellene Souza, além da nutricionista
Adele Luíza da Matta Costa, que atua
como colaboradora no CFN.
A abertura do encontro foi realizada pelo nutricionista e presidente do
CFN, Élido Bonomo, que ressaltou
a importância da fiscalização para

o bom exercício
profissional dos
nutricionistas e
dos técnicos em
Nutrição e Dietética, visando
sempre a prática
pautada na ética
e comprometida
com a Segurança
Alimentar e Nutricional da população brasileira, em benefício
de toda sociedade.
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Evento foi na sede do Conselho Federal, em Brasília

Durante os dois dias, os participantes debateram temas de grande
relevância, como o registro e cadastro de pessoas jurídicas nos conselhos regionais, exercício ilegal da
profissão, teleconsulta, efeitos da
FOC na fiscalização, o novo sistema
de cadastro de nutricionistas no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde por nu-

tricionistas e, ao final, uma apresentação dos coordenadores do Setor de
Fiscalização.
“Foi um momento importante
para ajustar as ações e criar mecanismos de regulaçāo que visem atender
as demandas da categoria identificadas no momento da fiscalizaçāo
da atuaçāo profissional e mudanças
pós-pandemia”, destacou a presidente do CRN-7, Yohah Figueira.

CONSELHEIRA DO CRN-7 NO ACRE
participa da 1ª Oficina do Comitê Técnico

do Caisan e Consea em Rio Branco

Conselheira do CRN-7 no
A
Acre, Juliana Aragão, participou na manhã desta quinta-feira

falou sobre a importância do encontro e enfatizou a necessidade
de se pensar numa produção local
(09), em Rio Branco, da 1ª Oficina para o abastecimento do município.
do Comitê Técnico da Câmara Interministerial de Segurança AliAlém do Conselho Regional de
mentar e Nutricional (Caisan) e o Nutricionistas da 7ª Região (CRNConselho Estadual de Segurança 7) e da Prefeitura do Acre, tamAlimentar e Nutricional (Con- bém estiveram presentes represea), com o objetivo de realizar a sentantes do Laboratório Urbano
criação do Plano Municipal de Se- de Políticas Públicas Alimentares
gurança Alimentar e Nutricional. (LUPPA), instituições de ensino e sociedade civil organizada.
O evento foi organizado pela
Prefeitura de Rio Branco, por meio
“Fomos convidados para debater
da Secretaria Municipal de Assis- a questão da Segurança Alimentar e
tência Social e Direitos Humanos Nutricional e reestruturar o Consea
(SASDH), e se iniciou na terça-fei- e Caisan, até mesmo por conta dos
ra (07). O prefeito Tião Bocalom dados divulgados pela Rede Pensparticipou da abertura do evento, san ontem (08), que informaram

que 33,1 milhões de pessoas não
têm o que comer no Brasil e mais
da metade (58,7%) da população
está em situação de insegurança
alimentar”, disse Juliana Aragão.

PROGRAMAÇÃO PROMOVE OFICINAS,
TROCA DE EXPERIÊNCIAS E PALESTRAS

os dias 23 e 24 de agosto,
N
foi realizado um dos maiores eventos em homenagem ao

Dia do Nutricionista na capital paraense. Intitulado “Integrando Saberes na Nutrição”, a
programação contou com oficinas gastronômicas, palestras e
compartilhamento de experiências exitosas, em uma iniciativa
promovida em conjunto entre
o Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região (CRN-7),
Associação de Nutrição do Estado do Pará (ANEPA), Centro
Universitário Fibra, Unama e
Universidade Federal do Pará
(UFPA). Todo evento foi transmitido de forma on-line, por
meio do site www.crn7.org.
No primeiro dia do evento,
os nutricionistas que se inscreveram nas oficinas “Nutrição e
Gastronomia Hospitalar” tiveram a chance de assistir à elaUse a câmera
de seu celular
para ler o QR
Code e acessar
os cardápios
das oficinas

boração ao vivo de um cardápio
pensado especialmente pelos
profissionais para atender a pacientes de determinada patologia. Realizadas no Laboratório
de Demonstração, no campus
da Unama da Alcindo Cacela, as
oficinas foram ministradas em
três turnos.

“O evento foi maravilhoso,
super construtivo. Além de ser
voltado para pacientes oncológicos, nós vimos que as preparações podem ser aplicadas
dentro de casa. Foi tudo muito gostoso, fácil de fazer, e os
professores estão de parabéns”,
disse a nutricionista Geovana
Gomes, que assistiu à aula da
Pela manhã, o tema foi GAS- manhã.
TRONOMIA EM ONCOLOGIA, com a nutricionista Keilla
No dia seguinte, as palesCardoso, a chef Giselle Arouck tras ocorreram no auditório do
e a técnica em nutrição e die- Centro Universitário Fibra, no
tética (e também nutricionis- bairro de Nazaré. No primeita) Luciana da Silva. À tarde, ro momento, houve a abertura
os presentes assistiram à aula com uma fala de Yonah Figueira
GASTRONOMIA PARA HI- - Presidente do CRN-7 e Lorena
PERTENSÃO ARTERIAL SIS- Falcão - Presidente da ANEPA.
TÊMICA E DIABETES MELLI- Em seguida, a apresentação “EsTUS, com o nutricionista Bruno tratégias de intervenção para
Morais, o nutricionista e chef mudança de comportamento
Cláudio Gibson e a técnica em alimentar” foi ministrada pela
nutrição e dietética Bruna Pi- nutricionista Daniela Lopes
nheiro. Por fim, quem encerrou Gomes. seguida da nutricioa programação da noite foi a nista Tayana Vago de Miranda,
nutricionista Vanessa Louren- com a palestra “Comunicação
ço, a chef Monik Albuquerque e empreendedorismo para nue a TND Myriam Teles, com o tricionistas”. Após a exposição
tema GASTRONOMIA NAS de ambas, houve um breve moDOENÇAS DO TRATO GAS- mento de bate-papo sobre os teTROINTESTINAL.
mas.

Para o público e palestrantes evento foi considerado um sucesso

Depois, foi a vez
do momento “Experiências exitosas
nas diversas áreas de
atuação do Nutricionista”, iniciando com
apresentação “Empreendedorismo
e
inclusão social”, com
Bruno Morais, seguindo da fala “Teleatendimento na formação profissional”,
com a nutricionista
Thayana
Moreira.
Para encerrar essa

“Unir as instituições de ensino
superior junto com o Conselho
de Nutricionistas é muito válido. Eu, como coordenador de
curso fico muito feliz por essa
integração, e quero que cada vez
mais as IES estejam próximas
ao CRN-7, valorizando cada vez
mais nossa profissão. Então, eu
agradeço muito a oportunidade
da Unama estar junto do CRN
nesse evento”, comemorou Bruno.
Para presidente do CRN-7,
Yonah Figueira, o evento foi
inovador, e o principal legado
que fica após esses dois dias de
programação é a parceria com
outras intituições para entregar
o melhor conteúdo para os profissionais nutricionistas.
“Alcançamos nosso objetivo
com nosso evento, que tinha
como tema a integração de saberes. Nós conseguimos integrar o
conhecimento da gastronomia,
do Nutricionista, do Técnico
em Nutrição e Dietética, trazendo várias experiências para
nossas oficinas, voltadas para
a questão da alimentação em
determinadas patologias. Com
tudo isso, mostramos que o profissional nutricionista pode desenvolver um trabalho exitoso e
inovador”, comemora.
“Nós nos integramos, ainda,
com instituições que fortalecem
a Nutrição: com as IES, que são
instituições formadoras; integramos a Anepa, que trabalha
pela qualificação do profissional; e integramos com o Conselho, que luta pelas melhorias
para categoria, que orienta, que
disciplina o nutricionista. Então, a gente conseguiu atender
nossos objetivos, e nossa avaliação é que foi um evento excelente”, encerrou a presidente.
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parte da programação, o palco
foi do nutricionista Sandro Vilaça, que apresentou o tema “Utilização de Produtos da Agricultura Familiar no PNAE”, o ponto
alto da programação. Direto de
Soure, onde atua como responsável técnico (RT) do município, Sandro emocionou a todos
com seu relato sobre os desafios
diários que enfrenta trabalhando na alimentação escolar no
Arquipélago do Marajó.

PRÊMIO ÁLVARA LOPES
DE MELLO E SILVA 2022
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laureia os melhores trabalhos

P

ara encerrar os dois dias de programação em alusão ao Dia do
Nutricionista, no dia 24, foram apresentados os trabalhos finalistas do
prêmio Álvara Lopes de Mello e Silva. Findada as exposições, a diretoria
do CRN-7 anunciou os vencedores:
“Condições de risco e implicações
para diarreia e constipação em pacientes em terapia nutricional enteral internados em unidade de terapia
intensiva: uma revisão de literatura”
foi classificado em 3º lugar, com o
prêmio de R$1.000,00 sendo pago a
Jacqueline da Costa Gomes e as coautoras Marilu Paiva Nascimento e
Sâmara de Oliveira Barbosa.
“Auxílio Alimentação Emergencial
Universitário no contexto da pandemia de Covid-19: Contribuição para
a garantia do acesso a uma alimentação saudável”, foi eleito como 2º melhor trabalho, premiando Elenilma
Barros da Silva e as coautoras Xaene
Maria Duarte Fernandes Mendonça
e Daniele Dorotéia Rocha da Silva de
Lima com R$1.500,00.
Em primeiro lugar, o trabalho campeão foi “Clube de leitura Tempero
de Palavras Pará: conectando literatura/arte e a alimentação”, de autoria
de Dyanara de Almeida Oliveira e
coautoria de Elenilma Barros da Sil-

Diretoria do CRN-7 entregou os
certificados aos finalistas, além do
troféu à autora do trabalho vencedor

va e Maína Ribeiro Pereira Castro. O liadores, da atual gestão do CRN-7 e
prêmio máximo foi de R$ 2.500,00. da categoria. Muito obrigada”, agradeceu a grande vencedora.
“Estar entre as finalistas do Prêmio
Álvara Lopes de Mello e Silva 2022
Para a diretoria, também só há
já foi um motivo de muita felicidade. motivos para comemorar, pois a ediSer premiada com o primeiro lugar, ção deste ano do Prêmio cumpriu
é e foi um momento muito especial, seu papel de divulgar a produção
feliz e de muita honra, pois é o prê- científica dos nutricionistas da Amamio que homenageia uma nutricio- zônia.
nista pioneira na história da nutrição
no Pará e que tanto contribuiu com
“Esta foi a maior edição do Prêmio
nossa categoria”, celebrou Dyanara ALMS, com a inscrição de 20 trabaOliveira. “Estou ainda mais feliz por lhos de diversas áreas do conheciapresentar para colegas nutricio- mento e de atuação do nutricionista.
nistas e futuros nutricionistas um Os três trabalhos premiados foram
projeto que tanto acredito, que é o apresentados e muito aplaudidos
Clube de Leitura Tempero de Pala- pelo público participante do evento.
vras Pará, que existe há sete anos em Entretanto, o destaque vai para a sigBelém e é um espaço que possibilita nificativa adesão do nutricionista às
ampliar o olhar sobre a alimentação propostas e iniciativas da atual gese nutrição através da leitura de livros tão do CRN-7”, encerrou Rahilda
dos mais variados gêneros literários Tuma, vice-presidente do CRN-7 e
e do diálogo. Fico imensamente feliz membro da comissão avaliadora do
com esse reconhecimento dos ava- prêmio.

Mostra Científica da Semana Mundial

DE ALEITAMENTO MATERNO

é realizada no Centro Acadêmico Fibra
os dias 11 e 12 de agosto, o
CRN-7 realizou, em parceria
com a Fundação Santa Casa de
Misericórdia do Pará (FSCMPA)
e o Centro Universitário Fibra,
a 2ª Mostra Científica de Trabalhos Acadêmicos da Semana
Mundial de Aleitamento Materno
(SMAM). Em dois dias de evento,
em formato presencial e online, os
participantes puderam conhecer
mais sobre os trabalhos desenvolvidos no aleitamento materno, e o
que os acadêmicos vêm produzindo para atender melhor lactantes
e crianças, além de levantar dados
importantes sobre a saúde materno-infantil na Amazônia.

rado, além das simulações realísticas de aleitamento.

“Fizemos as simulações realísticas, uma ação de um projeto de
pesquisa que foi aprovado e está
sendo fomentada pela Fundação
Amazônia de Amparo a Estudos
e Pesquisas (Fapespa). Com esse
recurso, compramos as peças para
fazer as simulações de aleitamento
materno, para ajudar os profissionais de saúde e dentro da academia. O bom do Agosto Dourado é
que podemos fazer essas demonstrações em vários momentos”, co“A avaliação que faço é muito memora Vanda Marvão.
boa, pois tivemos a oportunidade
de mostrar à academia a importância do aleitamento materno
por meio dos trabalhos que são
feitos na graduação, residência,
mestrado e doutorado”, diz Vanda
Marvão, nutricionista do Banco
de Leite da FSCMPA e Conselheira do CRN-7. “Trabalhando aqui,
na ponta, a gente sabe que o aleitamento é uma estratégia simples
de saúde materno-infantil que
salva vidas, e pode reduzir a mortalidade infantil em até 13%, em
crianças menores de 5 anos, e com
um diferencial grande em crianEvento destacou a importância do aleitamento na saúde pública
ças prematuras”, explica.
No primeiro dia do evento na
Fibra, a mesa de abertura contou
com a presença da presidente Yonah Figueira; da Pró-Reitoria acadêmica do Centro Universitário,
Irene Noronha; de Alexandra Codovil, da Gerência de Pesquisa da
Fundação Santa Casa; e de Vanda
Marvão. Em seguida, foram apresentados três trabalhos de graduação em Nutrição e dois de residência (Nutrição e Enfermagem).
No segundo dia, foram apresentados um trabalho de residência,
um de mestrado e um de douto-
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CRN-7 realiza seu primeiro
SEMINÁRIO REGIONAL
FOTO: REPRODUÇÃO

DA FISCALIZAÇÃO

Evento de três dias foi voltado ao aprimoramento das atividades do setor

N

os dias 10, 11 e 12 de agosto,
o CRN-7 realizou o seu I Seminário Regional da Fiscalização.
Nos três dias do evento, realizado
em formato híbrido - presencial
e online - foram realizados momentos para compartilhamento
de experiências, capacitação sobre
políticas públicas e intercâmbio de
conhecimento, com participações
de entidades governamentais e de
outros órgãos de fiscalização do
sistema CFN/CRN.

lestra pela vice-presidente Rahilda
Tuma, no primeiro dia do evento.
A fala de Rahilda abriu o seminário, logo após a mensagem de boas-vindas da presidente Yonah Figueira.

mais sobre como eles desenvolvem
seus trabalhos, pois eles são bem
arrojados na fiscalização”, comemora a Coordenadora da fiscalização do CRN-7. Ainda no dia 11, a
conselheira Keilla Sulivan, da Comissão de Comunicação, teve uma
fala com o tema “Orientações para
Lives e Vídeos Para Redes Sociais”.
Por fim, no último dia, a Técnica
em Nutrição e Dietética, mostrou
o trabalho que vem sendo desenvolvido no CRN-7 em 2022 com
a palestra “Novos Fluxos e Monitoramentos da Fiscalização”. Para
encerrar, foi a vez de nutricionistas representantes da Secretaria
de Assistência Social, Trabalho,
Emprego e Renda - Seaster terem
um momento para falar de suas
atribuições.
“Neste último dia, os fiscais compartilharam suas experiências: os
resultados de seu trabalho, as dificuldades (sobretudo de transporte e deslocamento), dificuldades
administrativas. Foi um bom momento para o próprio conselho e
Comissão de Fiscalização conhecerem mais da atividade dos fiscais,
de como nosso trabalho também é
interno, e há muita preparação e
planejamento antes de uma visita e
também depois, lançando tudo no
sistema, monitorando prazos, etc”,
destacou Hellen Souza.

“A gente conhece muito as áreas
de Nutrição Clínica, muito a área
de Alimentação Coletiva, que são
as duas maiores áreas de atuação
do nutricionista, mas na Saúde Coletiva ainda havia algumas dúvidas
sobre as políticas, quais são os pro“Nosso objetivo aqui foi capa- gramas, quais as políticas que os
Para o nutricionista fiscal Robercitar os fiscais, integrar a equipe”, nutricionistas podem atuar e deexplica Hellene Souza, Coordena- vem ser fiscalizadas”, disse Hellene. to Pinon, este primeiro seminário
foi um momento único, bastandora do Setor de Fiscalização do
CRN-7. “Cada um fez as propostas “Foi uma oportunidade te benéfico para o Conselho. “Foi
uma oportunidade para a Comisdos temas a serem tratados, dentro para a Comissão
são de Fiscalização, a Diretoria,
das dificuldades que identificam de Fiscalização, a
ouvirem um pouco da realidade do
em seu trabalho diário, e nós monDiretoria,
ouvirem
um
fiscal. Vimos que houve até certa
tamos a programação”, conta sobre
surpresa com nossas atividades e
o processo de elaboração do even- pouco da realidade
do fiscal”
dificuldades, e é bom termos esse
to.
momento de diálogo aberto. O traSegundo Hellene, uma das maioNo segundo dia, houve a balho do fiscal é amplo, volumoso.
res dificuldades apresentadas pelos palestra “Experiências Exitosas na E foi bom ver também o trabalho
nutricionistas fiscais estava em Fiscalização”, ministrada remota- dos demais fiscais do CRN-7 e do
conhecer os projetos e políticas mente pelo presidente do CRN-6 CRN-6. Eles deram boas indicapúblicas de Segurança Alimentar – Samuel Paulino Rodrigues. “O ções para facilitar nosso trabalho e
e Nutricional, e para atender essa CRN-6 apresentou suas experi- tornar mais ágil os processos”, endemanda, foi ministrada uma pa- ências, e nós queríamos conhecer cerrou.

CRN-7 participa de seminário sobre o
MAPEAMENTO DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL
presidente do Conselho Regio- resultados. Trata-se de uma ferra- sejam os responsáveis por este preA
nal de Nutricionistas da 7ª Re- menta de pesquisa com o objetivo de enchimento do mapa e que juntos
gião (CRN-7), Yonah Figueira, este- coletar regularmente informações possamos garantir que a seguran-

Além de Yonah Figueira, estiveram presentes o titular da Seaster,
Inocêncio Gasparim, e a titular da
Diretoria de Segurança Alimentar e
Nutricional (DISAN), Nazaré Costa. O MapaSan é uma iniciativa de
pesquisa da Câmara Intersecretarial
de Segurança Alimentar Nacional,
em parceria com as câmaras e conselhos estaduais e municipais, que
participaram do processo de planejamento, execução e divulgação dos

para o aprimoramento da gestão do
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), além
de contribuir para a qualificação da
gestão da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, seja
na esfera federal, estadual ou municipal.

ça alimentar e nutricional seja uma
prioridade”, destacou a diretora de
segurança alimentar da Seaster, Nazaré Costa.

A adesão do município ao MapaSan é voluntária e a sua participação
contribui no fortalecimento e no
aprimoramento de políticas públi“Queremos mudar o mapa da inse- cas que visem à garantia do direito a
gurança alimentar no Estado através uma alimentação adequada em todo
do trabalho que nós estamos reali- o território nacional.
zando desde 2019. Só
em 2020, foram implementados oito milhões
do antigo programa de
aquisição de alimentos,
que foram transformadas em cestas de alimentos doadas para as
famílias em situação de
vulnerabilidade. Ainda
queremos fazer muito mais. Desejo que
vocês aproveitem este
Evento foi no Centro Universitário Fibra
evento, que os técnicos

Vice-presidente do CRN-7 realiza roda de conversa com
COORDENADORAS ESTADUAIS DE NUTRIÇÃO

sobre recomendação do Conselho Nacional de Saúde

a manhã do dia 23 de maio,
N
a vice-presidente do CRN-7,
Rahilda Tuma, mediou uma roda

e as categorias étnico/
raciais, assim como as
ações de saúde voltade conversa sobre a Recomenda- das à atenção nutricioção CNS n⁰ 007/2022 do Conse- nal, com base na PNAN,
lho Nacional de Saúde, acerca dos previstas no Plano Esinstrumentos de planejamento das tadual ou Municipal de Saúde.
políticas públicas de saúde. A vice-presidente orientou as coordenaA mesma recomendação ainda
doras de Nutrição dos Estados do aconselha os gestores estaduais e muAmazonas, Roraima e Rondônia, em nicipais de saúde que incorporem, no
uma conversa por videoconferência. processo de regionalização, indicadores relativos ao estado nutricional e ao
O texto do CNS recomenda que consumo alimentar nos Planos Regestores estaduais e municipais de gionais de Saúde, visando incorporar
saúde apresentem a análise do estado a situação nutricional e alimentar da
nutricional e de consumo alimentar população, nos diversos ciclos de vida,
da população do respectivo estado e no planejamento das ações de saúde
município, com base nos relatórios de estados e municípios brasileiros.
do Sistema de Vigilância Alimen- “O CRN-7, entendendo essa Recotar e Nutricional (Sisvan web), con- mendação como oportunidade para
siderando as fases do ciclo de vida ampliar, qualificar e fortalecer as

ações de Vigilância Alimentar e
Nutricional (VAN) e por consequência, a necessidade de nutricionistas para executá-las, fez uma mobilização junto às Coordenadoras
Estaduais de Nutrição (CEN) dos
seis Estados da jurisdição com o objetivo de apoiar o trabalho dessas
CEN na divulgação da Recomendação junto aos municípios da nossa região”, explicou Rahilda Tuma.
Além da vice-presidente, também esteve presente na conversa a presidente
do CRN-7, Yonah Figueira. No próximo encontro, devem participar as representantes do Amapá, Pará e Acre.
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ve presente no dia 11 de maio em um
evento realizado pela Secretaria de
Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (SEASTER),
em parceria com a Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar
e Nutricional do Pará (Caisan-PA).
Sediado no auditório da Faculdade
Integrada Brasil Amazônia (Fibra),
o seminário contou com orientações
sobre o Mapeamento de Segurança
Alimentar e Nutricional (MapaSan
2022).

DEFESA

DA

CATEGORIA,

CRN-7 se reúne com 50 gestores
públicos de saúde no Conasems 2022
D
e 12 a 15 de julho, na cidade de
Campo Grande (MS), ocorreu o
36º Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (Conasems), um
dos maiores eventos de saúde pública
do Brasil, reunindo gestores, trabalhadores e profissionais do Sistema Único
de Saúde (SUS) de todos os estados
do país e do Distrito Federal. Durante
os quatro dias do evento - que contou
com mais de 5000 participantes entre prefeitos, assessores, conselheiros,
incluindo 1600 secretários de saúde
- uma comitiva do CRN-7 composta
pela presidente Yonah Figueira, a vice-presidente Rahilda Tuma e a coordenadora técnica Lylis Nunes participaram da programação, conseguindo
reuniões com 50 gestores públicos de
municípios da Região Norte, explicando porque é tão essencial que o Nutricionista seja inserido no quadro técnico dos municípios.

Alimentação e Nutrição”, destaca presidente Yonah, falando sobre o material
“Guia de Bolso de Políticas Públicas
de Inserção do Nutricionista”, publicação que elenca as políticas
públicas em que o nutricionista
pode atuar.

“Na oportunidade, nós também firmamos parcerias com
várias secretarias para qualificação e capacitação de toda
sua equipe multidisciplinar
- incluindo nutricionistas - em
relação à alimentação e nutrição,
para melhorar indicadores de saúde,
desnutrição, obesidade, cobertura de
amamentação... Firmamos parceria
com essas secretarias e tivemos uma Yonah Figueira, presidente do CRN-7,
e Élido Bonomo, presidente do CFN
receptividade muito grande. Acreditamos que isso também dará visibilidade
ao profissional”, comemora a presiden- “Fizemos contato com diversos mute.
nicípios de nossa jurisdição, e eu acho
isso positivo pois acredito que temos
“Nós, do CRN-7, avaliamos que foi
O Pará foi o único Estado da Região de sair do foco de falar apenas com
muita positiva nossa participação, pois Norte que tinha seu estande no Con- os nutricionistas, pois muitas vezes,
tivemos contato direto com todos os gresso, e dos 144 municípios, 60 tive- falamos com o profissional e ficamos
secretários de saúde que participaram ram representação no Conasems: seja sem saber se o gestor tomou conhedesse congresso que fazem parte dos por meio do prefeito, secretário de saú- cimento do que tratamos. O material
estados de nossa jurisdição, e tivemos de, ou o secretário-adjunto. Para a vi- que levamos foi feito em uma entrega
a oportunidade de entregar o material ce-presidente, Rahilda Tuma, a gestão explicativa: sentamos e explicamos as
técnico que fala da importância do do CRN-7 se destaca ao dar foco ao vantagens de ter um nutricionista, por
Profissional Nutricionista no Sistema diálogo direto com os gestores públi- meio dos programas descritos no Guia
Único de Saúde (SUS), na política de cos, que são quem tomam as decisões. de Bolso”, explicou.

CRN-7 solicita adequação do

PISO SALARIAL DE NUTRICIONISTA

em processo seletivo da prefeitura

Leia o
documento
na íntegra
em nosso site

de Candeias do Jamari (RO)

A

pós ter sido alertada por profissionais insatisfeitos, a Coordenadora do Setor de Fiscalização do
CRN-7, Hellene Souza, encaminhou
um ofício ao prefeito do município de
Candeias do Jamari, em Rondônia, a
respeito do piso salarial oferecido aos
nutricionistas em um processo seletivo simplificado para contratação e
formação de cadastro e reserva. Após
análise do EditalNº 01/2022 , foi com-

provado que o valor oferecido aos
profissionais estava muito abaixo do
recomendado.
A oferta de salário para o profissional Nutricionista é de R$2.474,22
(dois mil quatrocentos e setenta e
quatro reais e vinte e dois centavos),
com carga horária de 40 horas semanais, estando portanto abaixo do piso
salarial definido pela Federação Na-

cional de Nutricionistas – FNN. “Segundo a Tabela, o piso de referência a
ser consideradoé de R$ 3.378,73, (três
mil trezentos e setenta e oito reais e setenta e trêscentavos), com acréscimo
de 10% para o Nutricionista Responsável Técnico pelos Serviços e Programas de Alimentação e Nutrição”, diz
um trecho do documento endereçado ao prefeito Valteir Queiroz.
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EM

CRN-7 INOVA E LANÇA GUIA DE BOLSO
de Políticas Públicas de inserção do Nutricionista
voltadas à educação permaente
formando multiplicadores de informações estratégicas para a redução da fome e melhora dos indicadores nutricionais.

Vale ressaltar que todas as atividades deste profissional estão
expressas em Leis, portarias e resoluções que legitimam a sua atuação. Com essas políticas, se consolida o papel do nutricionista nas
secretarias de Saúde, Educação e
Assistência, sendo recomendada a
inclusão deste na equipe mínima
de trabalho da rede de assistência
Elaborado pela diretoria do e cuidado do sistema público.
CRN-7, o guia elenca políticas e
programas públicos que constaAlém do material entregue no
tam a necessidade do profissional evento em Mato Grosso do Sul, o
nutricionista nas mais diversas CRN-7 também tem levado pesáreas, seja no campo da assistência soalmente o guia para os gestores
propriamente dita, desenvolvendo públicos nas visitas de nossos coatividades na Saúde em unidades laboradores pelos estados de nosbásicas, unidades de pronto aten- sa jurisdião. No último dia 19
dimento, NASF, hospitais; na Edu- de agosto, a Diretora-Secretária
cação, em escolas através do pro- Cynara Souza entregou o livregrama PSE e PNAE; assim como to a Jucineide Alves Barbosa,
na Assistência Social, através de Secretária Municipal de Saúde
programas emergenciais de com- de Breves, no Marajó.
bate à fome, bem como atividades
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Na ocasião do CONASEMS
2022, foram entregues Guias de
Bolso de Políticas Públicas de Inserção do Nutricionista, publicação elaborada pelo CRN-7, a 43
gestores do Pará (entre prefeitos e
secretários municipais de saúde),
presidentes de Comissão Intergestores Regional (CIR) e de Conselho de Secretarias Municipais
de Saúde, além de 05 gestores de
Rondônia, 02 gestores de Roraima, e 1.000 unidades para gestores de outros estados, nutricionistas e público em geral.

Conselheira membro da Diretoria do
CRN-7, Cynara Souza entrega o guia
em suas viagens pelo Pará

Aponte
a câmera
para
acessar

PROJETO “PROFISSIONAL
FORMADO E HABILITADO JÁ”

contempla formandas de centro universitário de Belém
o dia 20 de agosto, a presidente do CRN-7, Yonah Figueira,
e a diretora-tesoureira Tayana Aleixo, estiveram presentes na colação
de grau do curso de Graduação em
Nutrição do Centro Universitário
FIBRA, em Belém (PA).
Oito
formandas foram contempladas
pelo Projeto “Profissional Formado
e Habilitado Já”, e saíram da
colação de grau já com suas
Carteira de Identidade Profissional (CIP), prontas para
começar sua vida profissional
na Nutrição.
Além das representantes
do CRN-7, que também são
docentes na Fibra, a nutricionista Prof. Rosa Beatriz Monteiro se fez presente como

paraninfa da turma, representando
também a instituição de ensino. A
cerimônia de formatura foi realizada
no Hangar - Centro de Convenções
& Feiras da Amazônia. Todo o procedimento do “Profissional Formado
e Habilitado Já” é feito respeitando as
resoluções que regem a profissão de
nutricionista.

Por meio de um termo de cooperação técnica entre o Conselho e
as Instituições de Ensino Superior
(IES), o recém-formado recebe seu
diploma e sua Carteira de Identidade Profissional (CIP) no mesmo dia,
já pronto para trabalhar em prol da
saúde da sociedade.
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PALAVRA DA PRESIDENTE

FELIZ DIA DO
NUTRICIONISTA

caros colegas nutricioSaudações,
nistas da Amazônia!

NTs), como hipertensão, câncer, diabete, cardiopatias...) em todos os estratos populacionais e regiões, sendo
Hoje, 31 de agosto, comemora- atualmente a principal causa de mormos o nosso dia, uma data que serve bimortalidade no Brasil.
para destacar a nossa importância
na promoção da saúde do brasileiro.
Sendo o Conselho Regional que reNo primeiro ano à frente do Conse- presenta todos os Estados da Região
lho Regional de Nutricionistas da 7ª Norte do Brasil (exceto o Tocantins),
Região (CRN-7), nós da Gestão Unir o trabalho do CRN-7 se torna ainda
e Fortalecer temos o prazer de traba- mais desafiador, já que estamos em
lhar diariamente pela valorização da uma área que, historicamente, apacategoria que representamos, sempre rece com destaque negativo nos indidestacando o quão essencial é o pro- cadores sociais. Com pouco mais de
fissional de nutrição nas mais diversas 9 mil nutricionistas registrados junto
esferas da saúde humana.
ao Conselho, os seis estados de nossa
jurisdição - Acre, Amazonas, Amapá,
Em 2022, dados preocupantes fo- Pará, Roraima e Rondônia - abriram divulgados por instituições que gam aproximadamente 16 milhões
monitoram os indicadores referentes de brasileiros, e todos, sem exceção,
à saúde e qualidade de vida do bra- precisam do acompanhamento deste
sileiro, e os resultados têm ligação profissional.
direta com a Segurança Alimentar e
Nutricional. O 2º Vigisan (Inquérito
Por conta de todos esses fatores,
Nacional sobre Insegurança Alimen- recorrentemente, o CRN-7 dialoga
tar no Contexto da Pandemia da Co- com gestores estaduais e municipais
vid-19 no Brasil) trouxe o alarmante da saúde, educação e assistência sonúmero de que 125,2 milhões de pes- cial do Norte do país, para destacar a
soas convivem com algum grau de necessidade da inserção do nutricioinsegurança alimentar, algo que cor- nista de forma efetiva na rede de cuiresponde a 58,7% da população brasi- dado e atenção à saúde da população,
leira. Quando falamos de insegurança nos estados e municípios, reforçando
alimentar grave, ou seja, pessoas pas- que esse profissional é essencial na
sando fome, descobrimos que essa promoção de políticas de combate à
triste realidade afeta diretamente 33,1 fome, do acesso à alimentação ademilhões de brasileiros, o equivalente a quada e saudável, de combate a defi15,5% da população.
ciências nutricionais, de incentivo ao
aleitamento materno e de educação
Em paralelo a isso, hoje há o cres- nutricional, entre muitas outras.
cimento da prevalência das doenças
crônicas não transmissíveis (DCAlém disso, o CRN-7 hoje trabalha
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pela valorização do profissional por
meio do apoio a importantes projetos de lei, cuja aprovação há muito
são esperadas pela categoria. Entre
as principais demandas, estão o estabelecimento do piso salarial para a
profissão de Nutricionista (PL 6.819)
e o PL 5.881, que obriga os planos de
saúde a aceitarem os exames laboratoriais prescritos por nutricionistas.
Nos últimos meses, o CRN-7 tem se
reunido com deputados federais, estaduais e senadores para conseguir
apoio na mudança da legislação, em
benefício do nutricionista e, consequentemente, da população do país.
Tudo isso é apenas o começo, e esperamos poder trabalhar ainda mais
por esses trabalhadores tão indispensáveis, pois nós que compomos o
CRN-7 também somos nutricionistas
e conhecemos os desafios presentes
em nossa profissão. Estamos de portas abertas para atender você, sanar
dúvidas e ouvir sugestões, para que,
juntos, possamos construir um futuro brilhante para a Nutrição no Norte
do Brasil.

Feliz Dia do Nutricionista!
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