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Prezado colega,

No mês em que comemoramos 
o dia do Nutricionista, o CRN1 
inicia uma nova política de co-
municação. A primeira edição de 
nossa revista é prova de que es-
taremos buscando formas de me-
lhorar a interação entre o Con-
selho, os profissionais da área e 
todas as pessoas ligadas com a 
Nutrição. 

A formação de uma assessoria 
de comunicação tem como obje-
tivo facilitar a interlocução entre 
os profissionais e o CRN-1, per-
mitindo também maior participa-
ção da sociedade nas atividades 
realizadas pelo Conselho. É fun-
damental que os nutricionistas e 
técnicos em nutrição tenham in-
formações sobre os fatos relacio-
nados ao mercado de trabalho, 
bem como inovações junto à ali-
mentação e à Nutrição. 

Nesta primeira edição, traze-
mos matérias que interessam a 
todos os trabalhadores que atu-
am na área da saúde. O Senado 
Federal analisa projeto de lei que 
pretende regulamentar a profis-
são médica no País. A iniciativa 
poderia ser aceita, desde que isso 
não afetasse a atuação dos de-
mais profissionais. 

O PLS 25/2002 – ato médico 
– da forma como está sendo apre-
sentado à população, vai centra-
lizar todos os atendimentos rela-
cionados com saúde (nutrição, 
psicologia, fonoaudiologia, fisio-
terapia, entre outros) na classe 

médica. Além de ser um trata-
mento mais oneroso ao paciente, 
o texto fere os princípios de aten-
dimento do SUS e a integralidade 
do atendimento à população. 

Também reproduzimos um 
artigo da presidente do CFN que 
trata sobre a importância do nu-
tricionista na sociedade. Não po-
demos deixar ainda de enfatizar a 
atuação do profissional em ações 
sociais, como no Mesa Brasil - 
programa do SESC voltado para 
a arrecadação e a distribuição 
de alimentos para a população 
carente - e o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar - que re-
passa recursos da União para as-
segurar a alimentação dos alunos 
das escolas públicas .

Além disso, trazemos entre-
vista com a nutricionista e repre-
sentante do CRN-1 no CAE/DF, 
Maria Cristina Guedes, que ex-

plica sua atuação no CAE. Tam-
bém voltamos a discutir o projeto 
Cantina Saudável que é de gran-
de importância para as nossas 
crianças. 

O CRN-1 colocará sua pági-
na eletrônica na rede mundial de 
computadores até o final de agos-
to de 2006. Nela, o internauta 
poderá consultar informações de 
interesse do profissional, como 
notícias atualizadas, legislação 
vigente, além de interagir com o 
Conselho e acompanhar as fisca-
lizações pelos quatro estados de 
jurisdição do CRN-1. 

Espero que você tenha uma óti-
ma leitura e que a revista seja um 
elo de comunicação entre o Con-
selho, o profissional e os demais 
interessados na área da Nutrição. 

Adriana Pederneiras
Presidente do CRN-1

Editorial
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A tendendo a diretriz 
de valorização do 
nutricionista e dos 
técnicos em nutri-

ção, o CRN-1 tem trabalho in-
tensamente na fiscalização do 
exercício profissional. Apesar de 
o Conselho possuir apenas qua-
tro fiscais para cobrir toda a ju-
risdição (Distrito Federal, Goiás, 
Tocantins e Mato Grosso), a fis-
calização nesses Estados tem sido 
destaque no sistema CFN/CRN. 
No primeiro semestre de 2006, o 
CRN-1 realizou 609 visitas a nu-
tricionistas e a pessoas jurídicas 
envolvidas com a alimentação e 
nutrição. Isso representa um cres-
cimento de aproximadamente 3% 
em relação ao mesmo período do 
ano passado.

Os números definitivos de 
2006 somente serão fechados 
em dezembro. Todavia, em 2005, 
foram realizadas 1.355 fiscaliza-
ções, sendo que 91% das visitas 
foram em pessoas jurídicas. As 
fiscais encontram diversas irregu-
laridades, desde falta de registro 
até ausência de responsável téc-
nico. Quando se encontram 

problemas, é feita orientação para 
que as irregularidades sejam cor-
rigidas. Não existe um caráter pu-
nitivo, neste primeiro momento. 
Mas se as empresas não se regu-
larizam, aí não há outra possibi-
lidade a não ser autuá-las, o que 
pode gerar processo e multa. 

Existem três formas de fiscali-
zação dentro do CRN-1. A primei-
ra se refere à atuação do profissio-
nal de Nutrição. As fiscais avaliam 
se o nutricionista atua conforme as 
normas vigentes da área e esclare-
cem dúvidas. O enfoque orienta-
dor da fiscalização do CRN-1 tem 
se traduzido numa nova visão do 
Conselho pelos profissionais que 
se sentem valorizados e respalda-
dos em sua atuação. 

A segunda forma de fiscaliza-
ção são as visitas, sem agendamen-
to, em estabelecimentos ligados à 
área de nutrição e de alimenta-
ção. E a outra forma é por meio 
da denúncia. Quando o CRN-1 
é informa-
do so-

bre irregularidades que ocorrem 
nas áreas alimentar e nutricional, 
imediatamente, as fiscais vão até o 
local checar as denúncias. O mais 
importante é que o denunciante 
tem o sigilo preservado. Entretan-
to, há preferência de se fiscalizar 
o fato relatado por escrito.

O planejamento proposto pela 
Comissão de Fiscalização e efe-
tivado pela Coordenação Fiscal é 
o segredo do sucesso CRN-1 na 
fiscalização realizada no âmbito 

Fiscalização do CRN-1 é destaque

PRevistas ReaLiZaDas PeRCeNtUaL PRevistas ReaLiZaDas PeRCeNtUaL PRevistas ReaLiZaDas PeRCeNtUaL

Jan 48 11 23% 0 0 0 20 13 65%

Fev 72 37 51,40% 28 25 89,30% 28 26 92,60%

Mar 72 57 79,20% 28 37 132,10% 28 26 92,60%

abr 72 72 100% 28 31 110,70% 28 34 121,40%

Mai 68 79 16,20% 28 32 114,30% 28 40 142,80%

Jun 84 49 58,30% 32 19 60% 32 21 65,60%

total 416 305 73,72% 144 144 100% 164 160 97,56%

Fonte: Comissão de Fiscalização da CRN-1

MÊs Distrito Ferderal Goiás Mato Grosso

Quadro de Fiscalização do CRN-1 (1º semestre/2006)
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Bastante controverti-
do e polêmico, con-
tinua tramitando no 
Senado Federal o 

Projeto de Lei Complementar 
(PLS) 25/2002, mais conhecido 
como Projeto do Ato Médico. De 
autoria do ex-senador Geraldo Al-
toff – que é médico – o texto tem 
sido alvo de críticas de vários pro-
fissionais ligados à área da saúde. 
O objetivo é regulamentar o exer-
cício da Medicina em nosso País. 
Mas da forma como o texto está 
sendo apresentado, a sociedade - 
em especial a população que de-
pende do Sistema Único de Saúde 
(SUS) - será prejudicada.

Se o Projeto do Ato Médico 
for aprovado, qualquer tratamen-
to que o paciente necessite de um 
profissional da saúde (seja ele nutri-
cionista, psicólogo, fisioterapeuta, 
fonoaudiólogo, entre outros) de-
verá obrigatoriamente passar por 
uma consulta médica, mesmo que 
o tratamento que não precise des-
te profissional. A proposta do Ato 
Médico, da forma como está, vem a 
desrespeitar o direito do indivíduo 
de ser assistido de acordo com as 
necessidades dele, além de dificul-
tar o atendimento na área da saúde 

e contrariar os princípios básicos 
que normatizam o SUS.

O PLS 25/2002 procura cen-
tralizar para a categoria médica as 
indicações e as prescrições de todos 
os profissionais de saúde. Estes se 
tornariam meros executores de or-
dens médicas, o que causaria um 
transtorno para a sociedade, já que 
os atendimentos na área da saúde 
seriam de baixa qualidade. Não há 
médico algum, apesar de ser um es-
pecialista em determinado segmen-
to, que conseguiria acumular tan-
tos conhecimentos que surgem no 
mundo atual. Não há possibilidade 
de ele estudar todas as profissões 
que englobam o setor da saúde. 

O CRN1 entende a necessidade 
de se reavaliar a profissão do mé-
dico no Brasil. A sociedade deve 
reconhecer a competência dessa 
categoria, que já possui regula-
mentação. Entretanto, a lei a ser 
criada pelo Congresso Nacional 
não pode prejudicar a população, 
tão pouco impedir o livre exercício 
dos demais profissionais de saúde. 
O trabalho nessa área deve seguir o 
princípio da multidisciplinarieda-
de, evitando assim o modelo falido 
de atendimento clínico, individual, 
centrado na figura do médico. Esse 

método não encontra mais respal-
do em organismos internacionais 
de saúde e nem na atual legislação 
brasileira. O PLS 25/02 está com-
pletamente descontextualizado do 
atual modelo de saúde adotado por 
inúmeros países.

AUDIÊNCIA – Após solicita-
ção dos Conselhos de profissionais 
na área da saúde, no final do mês 
de junho de 2006, a Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado 
Federal promoveu a primeira au-
diência pública sobre o Projeto do 
Ato Médico. Além dos senadores, 
estiveram no encontro represen-
tantes do Ministério da Saúde, 
do Conselho Nacional dos Se-
cretários de Saúde (Conass), dos 
Conselhos Federais de Nutrição, 
de Psicologia, de Fisioterapia, de 
Fonoaudiologia e do CRN1. 

A diretora do Departamento de 
Gestão e da Regulação do Trabalho 
em Saúde do Ministério da Saúde, 
Maria Helena Machado, defendeu 
a aprovação do projeto. Contudo, a 
diretora afirmou que a regulamen-
tação deve respeitar as esferas de 
competência de cada profissional, 
a exemplo de Nutrição e Psicolo-
gia. “O Ministério é a favor de que 

Não ao Ato Médico
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todas as profissões ligadas à área 
de saúde sejam regulamentadas e 
trabalhem cordialmente em equi-
pe, visando o bom atendimento da 
população e o avanço da ciência”, 
informou Maria Helena Machado. 
Ela acrescentou ainda que cada 
profissão deve ter atos privativos 
claramente definidos em lei, com 
a devida responsabilidade civil pe-
rante o usuário.

Os senadores presentes na au-
diência reconhecem que o Proje-
to do Ato Médico é polêmico. A 
relatora do texto, senadora Lúcia 
Vânia (PSDB-GO), garantiu que 
está procurando diversos profis-
sionais ligados ao setor da saúde, 
além juristas para colher informa-
ções técnicas e proferir o parecer 
sobre o texto. A senadora defende 
a regulamentação do ato médico, 
porém sugere que as partes afeta-
das pelo projeto informem os arti-
gos que transgridem os interesses 
profissionais e os direitos adquiri-
dos. A intenção da senadora Lúcia 
Vânia é colocar a matéria em vo-
tação até o final do ano.

A representante do Conselho 
Federal de Nutricionistas (CFN), 
Rosane Maria Nascimento, colo-
cou que a atual proposta “cria a 

hegemonia profissional dos médi-
cos”, formando hierarquia entre a 
medicina e as demais profissões 
da área.  Além disso, o projeto 
também retira a autonomia das 
demais profissões ligadas à saúde. 
Rosane foi bastante aplaudida e 
elogiada após sua explanação pe-
los presentes no plenário. 

NUTRIÇÃO – O PLS 25/02 
– ato médico – que tramita no 
Senado se for convertido em lei, 
vai trazer diversas conseqüências 
negativas para o nutricionista, 
principalmente para aqueles que 
trabalham em áreas clínicas. O 
profissional perderia a autono-
mia de prescrever dieta para os 
pacientes, não poderia solicitar e 
realizar exames laboratoriais an-
tropométricos e clínicos com in-
tuito de formular um diagnóstico 
funcional, alimentar e nutricional 
do paciente. Todos esses procedi-
mentos deveriam ser solicitados 
mediante consulta médica, o que 
oneraria os custos ao paciente e 
acabaria com a autonomia de tra-
balho do profissional. 

Vale ressaltar que para um bom 
atendimento nutricional não basta 
apenas saber sobre fisiopatolo-

gia. É também importante ter um 
profundo conhecimento do valor 
nutritivo do alimento e dos com-
plementos alimentares, incluindo 
bioquímica, biodisponibilidade de 
nutrientes, interações alimentos 
- medicamentos, alimentos - ali-
mentos e nutrientes - nutrientes, 
presença de alergias e inúmeros 
outros fatores que interferem na 
boa nutrição do indivíduo.

A proposta do ato médico 
também afetaria profissionais que 
são empregados em hospitais ou 
em centros de saúde, pois eles não 
poderiam exercer cargos de chefia 
em unidades de saúde. 

Assim, é necessário que todos 
os profissionais ligados à área de 
saúde fiquem atentos e participem 
dos debates e das audiências pú-
blicas que envolvam o Projeto do 
Ato Médico. Esse texto interfere 
diretamente na atuação de todos 
que buscam a promoção da saúde 
e o reconhecimento da sua profis-
são. O futuro da nutrição depende 
de todos.

Para outras informações
sobre o ato médico:

http://www.naoaoatomedico.com.br 
ou http://crefito2.org.br. 

O Ato Médico retira do usuário a liberdade de escolha e 
das categorias de saúde a autonomia
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Provavelmente poucas 
pessoas conhecem o 
significado de PNAE 
(Programa Nacional 

de Alimentação Estudantil), mas 
se substituir a sigla pelo nome 
merenda escolar, a maioria da 
população saberá do que se está 
tratando. Também alguns cida-
dãos lembrarão de que o PNAE 
já possui décadas de existência. 
Por volta da década de 50, surgiu 
o Plano Nacional de Alimentação 
e Nutrição, denominado Conjun-
tura Alimentar e o Problema da 
Nutrição no Brasil, no qual, pela 
primeira vez, o Estado estrutura 
um programa de merenda escolar 
em âmbito nacional.

Com o passar dos anos, os 
governos foram melhorando e 
desenvolvendo políticas para ali-
mentação escolar até se constituir 
o PNAE. O programa tem como 
objetivo garantir a transferência de 
recursos financeiros aos estados e 
municípios para que os estudantes 
do ensino infantil e fundamental 
matriculados na rede pública e nas 
instituições filantrópicas tenham, 
na alimentação escolar, as neces-
sidades nutricionais atendidas para 
acompanhar as aulas. O PNAE 
contribui para o crescimento, o de-
senvolvimento, a aprendizagem e o 
rendimento escolar dos estudantes, 
bem como a formação de hábitos 
alimentares saudáveis dos alunos.

É dever do Estado (União, es-
tados e municípios) assegurar a 

alimentação de alunos do ensino 
infantil e fundamental por meio 
de crédito suplementar. Por isso 
a existência de um programa tão 
importante. A União deve repas-
sar aos estados e aos municípios o 
valor de R$ 0,22 por cada estudan-
te do ensino infantil e fundamen-
tal que estejam em instituições 
filantrópicas, creches ou escolas 
públicas. Já os alunos das escolas 
indígenas e localizadas em comu-
nidades quilombolas, o valor per 
capita é de R$ 0,44. Ao todo, o 
PNAE atende cerca de 37 milhões 
de alunos, o que representa um re-
passe de R$ 1,5 bilhão.  

As secretárias de educação 
dos estados, DF e municípios, ao 
receberem os valores correspon-
dentes, devem adquirir alimentos 
às crianças. Os recursos são fis-
calizados pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE) e pelo Conselho 
de Alimentação Escolar (CAE), 
além de sofrer  atuação de outros 
órgãos de controle interno e ex-
terno, como o Tribunal de Contas 
da União (TCU), a Secretaria 
Federal de Controle Interno 
(SFCI) e o Ministério Pu-
blico Federal. É impor-
tante frisar que qual-
quer pessoa, física 
ou jurídica, pode 
denunciar a um 
desses órgãos 
sobre irre-
gularida-

des cometidas com os recursos 
do PNAE. 
PROFISSIONAL – A presença 
do nutricionista no PNAE é fun-
damental para existência de uma 
alimentação escolar com quali-
dade nutricional em nosso País.  
Por meio da resolução 358/2005, 
o Conselho Federal de Nutrição 

PNAE ativo na fiscalização dos 
recursos da alimentação escolar
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(CFN) estabeleceu as atribuições 
técnicas do profissional no progra-
ma e sua função social para promo-
ver a saúde dos alunos atendidos.

Portanto, o nutricionista deve 
assumir o papel de responsável 
técnico do PNAE. Essa foi uma 
conquista do CFN e dos Conse-
lhos Regionais de Nutricionistas, 
que contou com apoio integral 
FNDE. “O nutricionista pode 
participar do programa assumin-
do a responsabilidade técnica ou 
compondo o quadro técnico do 
estado ou município responsável 
pela alimentação escolar ou ain-
da trabalhar na gestão nutricional, 
compondo a Coordenação Técni-
ca, lotada no FNDE”, informa a 
coordenadora do PNAE e nutri-
cionista, Albaneide Peixinho. 

A ação do nutricionista nas 
escolas deve se respaldar na 
promoção da saúde dos alunos. 
Esse trabalho pode ser realizado 
mediante atividades educativas, 
avaliação nutricional dos alunos, 
além de auxiliá-los no desenvol-
vimento da alimentação escolar, 
interagindo-os com os demais 
profissionais que atuam na escola, 
como os pais, os professores e as 
merendeiras.

Ainda é função do nutricionista 
no PNAE, que conta com a partici-
pação do Conselho de Alimentação 
Escolar (CAE), elaborar o cardápio 
da merenda escolar. Contudo, o 
profissional deve respeitar os há-
bitos alimentares de cada região e 

vocação agrícola da comunidade 
escolar. Cada refeição deve suprir, 
no mínimo, 15% das necessidades 
nutricionais diárias dos alunos. 
Sempre que houver a inclusão de 
um novo produto na merenda es-
colar, é indispensável a aplicação 
de testes de aceitação. “No PNAE, 
o nutricionista deve estar compro-
metido e disposto a enfrentar os 
desafios da alimentação escolar 
frente aos problemas alimentares e 
nutricionais do nosso país”, afirma 

a coordenadora do programa. 
Já o papel do CFN e dos CRNs é 

fiscalizar a presença e a adequação 
do número de profissionais presen-
tes no quadro técnico do estado ou 
município, além de divulgar nor-
mas e resoluções que tratam sobre 
a alimentação escolar e o papel do 
nutricionista. Os Conselhos devem 
ainda acompanhar a atuação dos 
profissionais pelo País, reforçando 
a importância do nutricionista na 
alimentação educacional. 

· Conheça o perfil nutricional do 
escolar e do pré-escolar.
· Avalie os indicadores sociais e 
econômicos da região.
· Identifique a vocação agrícola e 
os alimentos básicos da região.
· Promova a aproximação da es-
cola com os produtos locais. 
· Identifique cooperativas e or-
ganizações sociais que traba-
lham com crianças em situações 
de risco. 
· Conheça o diagnóstico de saúde.
· Mapeie e analise legislações 
que abordem programas de ali-
mentação escolar e Segurança 
Alimentar e Nutricional. 
· Revise, anualmente, os planos 
de ação e projetos que envolvem 
escolares e pré-escolares. 
· Supervisione, tecnicamente, 
as cozinhas escolares. 

· Crie, amplie e fortaleça meca-
nismos legais, administrativos 
e sociais para a garantia da ali-
mentação saudável.
· Assessore os Conselhos de 
Alimentação Escolar (CAE) na 
execução técnica do PNAE.
· Fortaleça parcerias com as Se-
cretárias de Educação e Saúde, 
Universidades e Conselhos de 
Segurança Alimentar (Consea). 
· Promova ações de educação 
nutricional com a comunidade 
escolar. 
· Planeje cardápios nutricional-
mente adequadas à faixa etária 
atendida, de acordo com as leis 
da alimentação e levando em 
conta o tempo de permanência 
dos alunos na escola, suprindo, 
no mínimo, 15% das necessida-
des diárias dos alunos. 

Na alimentação escolar, é 
fundamental que o nutricionista:

“o nutricionista deve estar comprometido e disposto a enfrentar 
os desafios da alimentação escolar frente aos problemas 

alimentares e nutricionais do nosso país”
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A dra. Maria Cristina Guedes é 
nutricionista da Secretária de Saú-
de do Distrito Federal. Exerceu o 
cargo de presidente do CRN-1, de 
1995 até 1998. Também é membro 
efetivo do Conselho de Alimenta-
ção Escolar (CAE) do Distrito Fe-
deral. Durante toda sua carreira, 
sempre defendeu uma alimenta-
ção de qualidade nas escolas. A 
representante do CRN-1 no CAE 
conversa com o leitor para expli-
car a importância de um nutricio-
nista na fiscalização da alimenta-
ção escolar. 

Quando, de fato, o CRN-1 pas-
sou a atuar na fiscalização da ali-
mentação escolar?

No ano passado, em Goiânia 
(GO), a presidente do CRN-1, o 
presidente do Sindicato de Nutri-
cionistas do estado (Singo) e eu 
participamos do Fórum da Res-
ponsabilidade Compartilhada da 
Alimentação Escolar. Em con-
junto com a Promotoria Pública 
do Estado, conseguimos com que 
as prefeituras se sensibilizassem e 
iniciassem a contratação de nutri-
cionistas para fiscalizar a alimen-
tação escolar. O CRN-1 fez o le-
vantamento de quantas escolas e 

nutricionistas existiam em Goiás. 
Diante dos dados, conseguimos 
criar uma quantidade maior de 
empregos nesta área de atuação.

A partir desse fórum na capi-
tal goiana é que o CRN-1 se mo-
bilizou no Distrito Federal para 
fiscalizar a alimentação escolar?

Após a realização desse fó-
rum, que foi um grande sucesso, 
procuramos reunir todos os ato-
res envolvidos com o assunto no 
Distrito Federal. O CRN-1 apre-
sentou os resultados do fórum de 
Goiânia à Secretária de Educação 
do DF. Fazíamos parte do Con-
selho de Alimentação Escolar 
(CAE), porém como colaborado-
ras. Mas, após eleição realizada 
neste ano no CAE/DF, o resulta-
do foi oficializado por um decreto 
assinado pela governadora Maria 
de Lourdes Abadia, publicado 
no Diário Oficial do DF, de maio 
de 2006. O CRN-1 passou a ser 
membro efetivo do CAE/DF, com 
direito a voz e a voto. 

E como foi esse trabalho para 
que o CRN-1 conseguisse ser 
membro do CAE/DF?

Somente conseguimos essa 

cadeira no CAE/DF após muita 
mobilização política. O sucesso 
do trabalho em Goiânia foi extre-
mamente importante para que o 
CRN-1 sensibiliza-se o Governo 
do Distrito Federal (GDF) a con-
ceder esse assento. Como diria-
mos no jargão popular, fizemos 
um trabalho de formiga, passo a 
passo, para podermos ocupar um 
lugar de destaque na fiscalização 
da alimentação escolar. 

Quais foram as principais difi-
culdades encontradas pelo CRN-1 
na alimentação escolar do DF?

Quando começamos a participar 
das reuniões do CAE, ainda como 
colaboradoras, isso no final de 
2004, notamos que havia uma de-
ficiência nutricional na alimentação 
dos alunos do DF. Nós, como nu-
tricionistas, devemos nos preocupar 
com a qualidade dos alimentos ser-
vidos aos estudantes, pois um mau 
cardápio pode levar o estudante à 
obesidade ou a ter falta de calorias 
conforme recomendado pelo Fun-
do Nacional de Desenvolvimento 
Escolar (FNDE). Ainda pode haver 
o problema de rejeição da merenda 
pela maioria dos alunos. Portanto, é 
importante a participação do nutri-

Entrevista

CRN-1 é membro efetivo do CAE/DF e MT
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cionista no CAE e na fiscalização 
da alimentação escolar.

E em relação à elaboração do 
cardápio escolar, há dificuldades?

No Distrito Federal, há um 
problema no momento da cons-
trução do cardápio dos alunos. 
Esbarramos na lei nº 8.666/93 
que obriga os governos estaduais 
e distrital a licitarem na hora da 
compra dos alimentos escolares. 
Por conta disso, há uma dificulda-
de no DF de atender a particula-
ridades alimentares. Como tudo 
deve ser licitado, os produtores 
locais tem dificuldades de partici-
par dessas licitações, o que acaba 
padronizando a alimentação es-
colar no DF. Mas nem por isso a 
qualidade da alimentação é ruim. 
Pelo contrário, houve melhorias 
significativas nos últimos meses. 
De forma geral, a alimentação 
tem suprido nutricionalmente as 
necessidades dos alunos. 

Há ainda outros problemas?
Infelizmente, ainda existem 

cantinas dentro das escolas pú-
blicas. Elas estão respaldadas por 
uma lei distrital que garante o 
funcionamento delas. As cantinas 
continuam a vender doces, salga-
dinhos, refrigerantes, enfim, ali-
mentos de baixo valor nutricional. 
Isso contraria uma portaria inter-
ministerial assinada pelos Minis-
tros da Saúde e da Educação, que 
institui diretrizes para promoção 
de uma alimentação saudável 
nas escolas. Há um 
outro problema com 
o funcionamento 
dessas cantinas 
nas escolas que 

está relacionado com a obesidade. 
Existem alunos que se alimentam 
da merenda pública e os produtos 
oferecidos nas cantinas. 

Há outros autores que colabo-

ram na fiscalização da alimenta-
ção escolar?

Além do trabalho técnico do 
CRN-1 no CAE/DF, foi funda-
mental a participação da coorde-
nação do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE). O 
Programa exige, todo ano, a pres-
tação de contas das Secretárias 
de Educação dos recursos repas-
sados para a alimentação escolar. 
Contudo, esses valores devem 
ser apreciados pelos membros do 
CAE. Se não aprovados as contas, 
o Estado ou o Município tem sus-
pensos o repasse destinado a essa 
finalidade. 

A participação do CRN-1 melho-
rou o funcionamento do CAE/DF?

Não resta dúvida que a parti-
cipação do CRN-1 no CAE/DF 
veio a somar na fiscalização da 
alimentação escolar. Agora, o tra-
balho de fiscalização conta com 

a presença de um nutri-
cionista para realização 

de suas atividades. O 
CAE/DF já existe a 

vários anos, mas, pela primeira, é 
que ele conta a participação efe-
tiva de um profissional da área. 
Desta forma, ganham todos os 
atores envolvidos com a alimenta-
ção escolar. 

A Secretária de Educação do 
DF interfere no trabalho do CAE/
DF?

A Secretária de Educação lo-
cal oferece todo o apoio logístico 
para o funcionamento do CAE/
DF e não existe interferência na 
fiscalização e na elaboração do 
cardápio da alimentação escolar. 
Não existe ingerência por parte da 
Secretária para a concessão de da-
dos, números e levantamento fei-
to pela Unidade da Federação. O 
trabalho do CAE/DF conta com o 
apoio do GDF. 

A senhora tem alguma suges-
tão para melhorar a fiscalização 
da alimentação escolar no DF?

O CRN-1 tem muito para co-
laborar com o CAE/DF. Uma das 
sugestões que estamos propondo 
é que o CRN-1 realize um treina-
mento técnico para os membros do 
CAE/DF. É importante que cada 
conselheiro deste Conselho tenha 
informações básicas de nutrição 
para que se tenha uma fiscalização 
de qualidade nas escolas do DF. O 
CAE/DF está implantando  um pro-
tocolo de visitas às escolas do DF

O CRN-1 participa de algum 
outro CAE estadual?

Sim, o mesmo trabalho vem 
sendo desenvolvido no Mato Gros-
so, onde o CRN-1 também parti-
cipa do CAE daquele Estado, re-
presentado pela nutricionista Ana 
Luiza Trovo M. Souza.

“O CRN-1 
passou a ser 

membro efetivo 
do CAE/DF, 
com direito a 
voz e a voto”
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Nutricionista participa de 
programa social

Mesa Brasil

O Brasil continua sendo o país da desi-
gualdade social. Enquanto alguns se 
enfartam com guloseimas, outros vi-
vem em condições de extrema misé-

ria. A pobreza, medida pela insuficiência de renda, 
alcança mais de um quarto da população brasileira 
e dissemina-se por todas as regiões. A desnutrição, 
medida pelo retardo do crescimento infantil, alcança 
cerca de 10% das crianças do País. Os dados foram 
divulgados mediante trabalho do professor titular do 
Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde 
Pública da Universidade de São Paulo, Carlos Au-
gusto Monteiro.  

Apesar do atual quadro ser vergonhoso, a situ-
ação ainda era pior na década de 70. A sociedade 
em geral somente iniciou discussão e arrecadação de 

alimentos para a camada mais pobre do País na dé-
cada de 80. Foi neste momento em que intelectuais e 
profissionais da área de nutrição começaram a mobi-
lização social com objetivo de combater a fome. Em 
1987, ocorreu a Conferência Nacional de Alimenta-
ção e Nutrição que teve como tema: “alimentação 
como direito de todos e dever do Estado”.

Seguindo a tendência de conbate a fome das úl-
timas duas décadas, o programa Mesa Brasil surgi 
com wo objetivo arrecadar e distribuir alimentos 
para complementar à alimentação de pessoas que 
estão sob abrigo de instituições sociais em todo País. 
Porém, o programa, coordenado pelo Serviço Social 
do Comércio (SESC), visa também assegurar o de-
senvolvimento de ações educativas para garantir a 
efetiva segurança alimentar e nutricional da popu-

O diretor regional do SESC/DF e coordenador do Mesa Brasil/DF, José Roberto Macedo, e a nutricionista do pro-
grama, Lastênia Vicente

F
o

n
te

: 
S

E
S

C
/D

F



��



��

lação mais carente. O Mesa Brasil busca o alimento 
onde ele é excedente para encaminhar a localidades 
onde as pessoas têm vulnerabilidade alimentar.

 O Programa Mesa Brasil apresenta duas verten-
tes operacionais. A primeira se destina a formação 
de um banco de alimentos, onde o SESC concentra 
todas as informações sobre a colheita, o armazena-
mento e a distribuição de alimentos não perecíveis. 
A outra parte do trabalho se refere à colheita urbana, 
ou seja, a busca e distribuição diária de alimentos 
perecíveis. Qualquer ação desenvolvida no progra-
ma é acompanhada por uma equipe que recebe pa-
lestras, cursos e treinamentos do SESC. 

No Distrito Federal, o programa Mesa Brasil 
atende a 140 instituições sociais, o que representa 
cerca de 23 mil pessoas atendidas. Nos três anos de 
existência do programa, o SESC já arrecadou mais 
de mil toneladas de alimentos na capital do País. “O 
SESC é grato aos parceiros e une forças para reco-
nhecer, divulgar e retribuir à sociedade com trans-
parência, através da prestação de contas e controle 
informatizado dos trâmites operacionais”, ressalta o 
diretor regional do SESC/DF e coordenador do pro-
grama no DF, José Roberto Macedo.

NUTRIÇÃO – Em relação ao campo de atuação 
do nutricionista no Programa Mesa Brasil, o profis-
sional trabalha com práticas operacionais de rece-
bimento e distribuição de alimentos, planejamento, 
logística e controle de qualidade alimentar. Tam-
bém ele atua na elaboração de ações educativas, 
com temas diversificados nas áreas de nutrição, 
programação e execução de eventos. Além disso, 
o nutricionista participa de campanhas de arre-

Mais de mil 
toneladas de 

alimentos foram 
arrecadados em 
todo país em três 

anos de existência 
do Mesa Brasil
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No dia 6 de maio de 2006, o Giraffas, jun-

tamente com o SESC, organizou um mega 

evento musical na Esplanada dos Ministérios, 

que contou com a presença de bandas 

nacionalmente conhecidas como 

o Capital Inicial, Paralamas do 

Sucesso, Dado Vila Lobos, 

Plebe Rude, entre outras. 

A entrada para o espe-

táculo era a entrega de 

um quilo de alimentos 

não perecível.

A parceria resultou na arrecada-

ção de aproximadamente 90 toneladas 

de alimentos em prol do Programa Mesa 

Brasil SESC/DF. Os alimentos foram dis-

tribuídos para 170 instituições no Dis-

trito Federal, beneficiando cerca de 25 

mil pessoas. 

O SESC é grato aos parceiros e une 

forças com os demais segmentos da socie-

dade para combater a fome em nosso País.

cadação de alimentos, articula e 
sensibiliza os doadores e organi-
za visitas às instituições sociais 
receptoras.

O grande diferencial do nu-
tricionista num programa social 
como o Mesa Brasil é a possibili-
dade de executar o seu papel com 
efetividade e fortalecer políticas 
públicas, cujos princípios e diretri-
zes estão apontados no Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar 
(CONSEA).

O profissional pode atuar em 
programas sociais destinados a 
distribuição de alimentos à po-
pulação carente como forma de 
contribuir com o desenvolvimento 
social e com a redução da misé-
ria de nosso País. “É gratificante 
ter o trabalho do profissional em-
penhado em prol de uma causa 
maior, àquela compartilhada com 
segmentos em situação de risco e 
vulnerabilidade alimentar e nutri-
cional”, afirma a nutricionista do 
programa, Lastenia Vicente. 

Recorde de arrecadação em festival 
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Iniciativa do governo fede-
ral poderá mudar o hábito 
alimentar dos alunos do 
ensino infantil, fundamen-

tal e médio de todo o País. O 
ministro da Saúde, Agenor Álva-
res, em parceria com o ministro 
da Educação, Fernando Haddad, 
assinou portaria que institui di-
retrizes para a promoção de uma   
alimentação escolar de qualida-
de. O texto prevê incentivo ao 
desenvolvimento de ações que 
promovam e assegurem a adoção 
de práticas alimentares mais sau-
dáveis aos estudantes.

A medida visa propiciar uma 
mudança nos hábitos alimentares 
das crianças. Em vez de frituras, 
salgadinhos, refrigerantes (que 
possuem alto teor de açúcar, gor-
dura e sal, prejudiciais ao desen-

volvimento dos jovens), os alunos 
mais terão acesso a alimentos 
mais saudáveis e naturais como 
frutas, legumes e verduras. Se-
gundo análise do Ministério da 
Saúde, a alimentação nas escolas 
pode e deve ter função pedagó-
gica.

Para isso, a portaria intermi-
nisterial traz ainda medidas para 
transformar o ambiente escolar 
em um espaço de valorização da 
cultura alimentar. Há uma dire-
triz no documento que orienta a 
produção de hortas escolares. Os 
alimentos plantados e colhidos 
serão incluídos no cardápio. As 
escolas também devem incorpo-
rar o tema alimentação saudável 
no projeto político pedagógico.

DF – Já no Distrito Federal, as 

autoridades locais seguiram o 
caminho inverso daquele deter-
minado pela esfera federal. O 
Projeto de Lei – conhecido como 
Cantina Saudável – foi suspenso 
por liminar do Tribunal de Justi-
ça do DF e Territórios (TJDFT) 
e vetado pelo governador do DF. 
Segundo o Tribunal, a norma 
possui vício constitucional, pois 
cabe ao Poder Executivo a inicia-
tiva de legislar sobre a matéria. 
O Cantina Saudável obrigaria o 
GDF melhorar a alimentação das 
crianças por meio de campanhas 
educativas e mudanças de cardá-
pio nas cantinas das escolas.

A presidente do CRN-1, 
Adriana Pederneiras lamenta 
a decisão  da justiça. Para ela, 
houve um retrocesso na política 
de alimentação escolar, pois o 
governo federal já está adotando 
políticas e diretrizes em torno de 
uma alimentação saudável nas 
cantinas escolares. “É decepcio-
nante que, ao mesmo tempo que 
o Ministério da Saúde estabele-
ça uma portaria para regularizar 
uma cantina saudável, o DF re-
troage neste assunto”, lamenta a 
Adriana. O CRN-1 reconhece a 

Unidades das redes pública e particular de 
ensino devem aderir à medida federal, que tem 

como pressuposto aumentar consumo de frutas e 
verduras entre os alunos

Escolas com
alimentação saudável
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inconstitucionalidade da maté-
ria, por isso, não pode entrar com 
ação jurídica no Supremo Tribu-
nal Federal (STF). 

A lei previa que salgadinhos, 
refrigerantes, doces, biscoitos 
recheados e outras guloseimas 
deveriam sair dos balcões das 
cantinas escolares. Esses itens 
seriam substituídos por alimen-
tos mais saudáveis como frutas e 
sanduíches naturais. 

A Escola Promovendo Hábi-
tos Saudáveis – projeto da Uni-
versidade de Brasília (UnB) –  
revela que os principais produtos 
consumidos por alunos até a 4ª 
série em uma semana são: balas 
(75%), biscoitos recheados (65%) 
e achocolatados (80%). Já o suco 
natural e os vegetais crus repre-
sentam, respectivamente, apenas 

30% e 23% dos alimentos consu-
midos semanalmente. O deputa-
do Augusto Carvalho (PPS), um 
dos autores da lei imputada, re-
vela que, no Brasil, cerca de 30% 
das crianças estão acima do peso 
e entre 10% e 15% são obesas.

Mesmo com o veto do go-
vernador sob o projeto Cantina 
Saudável, algumas escolas estão 

adotando uma alimentação mais 
saudável aos alunos. Os estudan-
tes não encontram em determi-
nadas cantinas salgadinhos fritos 
para comer. O engajamento da 
família em programas de reedu-
cação alimentar é fundamental 
para que alunos e jovens possam 
ter uma alimentação de qualida-
de durante os intervalos.

PassOs PaRa UMa LaNCHONete saUDÁveL

1. Participe de cursos/treinamentos em alimentação saudável 
e assessoria de um profissional nutricionista para a 
instrução no fornecimento de lanches saudáveis.

2. Contate a escola e explique as mudanças desejadas e 
almejadas pela lanchonete.

3. Contate os pais de alunos e explique o que deseja mudar 
no cardápio.

4. Reduza a venda de alimentos ricos em gorduras e 
açúcares.

5. Diagnostique os gostos e preferências da sua clientela 
mediante questionário.

6. Desenvolva um cardápio de lanches ou refeições 
saudáveis, de acordo com ao diagnóstico dos gostos e 
preferências da sua clientela.

7. Cole cartazes sobre nutrição em seu estabelecimento e 
incentive nos alunos o consumo de lanches saudáveis.

8. Avalie as mudanças no ambiente e promova novos 
cursos/treinamentos para manutenção das boas 
práticas

9. Forme um grupo de apoio com outros donos de 
lanchonetes para troca de experiências.

10. Estimule a escola a desenvolver um programa de 
educação nutricional contínuo, durante todo o ano 
letivo.

Fonte: projeto escola Promovendo Hábitos saudáveis – UnB
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A inserção do nutricionista 
em diversos segmentos essenciais 
para a promoção da saúde é uma 
realidade e um avanço signifi-
cativo para o fortalecimento da 
profissão. Em políticas públicas 
como a alimentação escolar, que 
tem beneficiado milhões de es-
colares da pré-escola e do ensino 
fundamental, o nutricionista é es-
sencial na promoção e reprodução 
de hábitos alimentares saudáveis, 
e tem garantido a assistência ali-
mentar e nutricional à população 
de vários municípios. 

Em outras políticas como o 
Programa de Alimentação do Tra-
balhador (PAT) do Ministério do 
Trabalho e Emprego e na Política 
Nacional de Alimentação e Nutri-
ção do Ministério da Saúde, entre 
outras, a atuação do nutricionista 
tem promovido ações efetivas na 
promoção da saúde.

Identificando novas oportuni-
dades de trabalho

Em dezembro de 2005, mais 
de 40 mil nutricionistas estavam 
inscritos no Sistema CFN/CRN, 
aptos a atuar em hospitais, clíni-
cas, creches, restaurantes, esco-
las, universidades, na indústria 
de alimentos, dentre outros. Até 
fevereiro de 2006, em todo Brasil, 
existiam 269 instituições de en-
sino superior formando nutricio-
nistas e a tendência deste setor é 
ampliar ainda mais o número de 
vagas nos cursos de nutrição.

Até mesmo campos recentes 

de atuação, como a nutrição 
esportiva, já são referências 
devido ao importante papel 
do profissional no trabalho de 
avaliação nutricional e acom-
panhamento alimentar. A 
busca dos indivíduos por um 
estilo de vida saudável, bem 
como de grupos populacionais 
interessados em seu bem es-
tar, tornaram imprescindível 
a orientação do nutricionista, 
profissional cujas habilidades 
específicas o qualificam para 
ser o responsável pelas técni-
cas adotadas em serviços de 
alimentação e nutrição.

Não há dúvidas de que o 
campo de atuação do nutri-
cionista é amplo e está em pleno 
crescimento, fatores resultantes 
da valorização que lhe foi conferi-
da pelos próprios indivíduos devi-
do aos resultados positivos alcan-
çados. Por outro lado, o Sistema 
Conselhos Federal e Regionais de 
Nutricionistas (CFN/CRNs) tem 
reforçado a sua integração, preo-
cupado com os princípios éticos 
que norteiam a profissão, a fim de 
que os interesses da sociedade se-
jam preservados.

A nossa atuação, enquanto Sis-
tema extrapola a fiscalização, pois 
defendemos a valorização profis-
sional aliada ao exercício profis-
sional pautado pela ética e pela 
responsabilidade social do nutri-
cionista. De forma coletiva, temos 
nos empenhado em propalar para 

a sociedade os benefícios que as 
habilidades de responsabilidade 
do nutricionista estão gerando na 
promoção da saúde e no comba-
te a doenças, principalmente, das 
não-transmissíveis como a hiper-
tensão e a obesidade.

Aproveitando a oportunidade, 
parabenizo os nutricionistas e téc-
nicos em Nutrição e Dietética do 
CRN-1, convocando-os a partici-
par efetivamente deste processo 
permanente de crescimento e de 
valorização da nossa profissão. O 
valor do nosso trabalho será sem-
pre reconhecido se nossa postura 
profissional for sempre aliada aos 
interesses dos cidadãos e se tiver 
como base orientações éticas.

Cleusa Maria de Almeida Mendes 
(CRN-2/0187)

Presidente do CFN

Ética e empenho promovem
a valorização do nutricionista
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11º Convenção Centro-Oeste
saúde – sport – Fitness
De 31/8 a 3/9/2006
Hotel Blue Tree Park - Brasília/DF

simpósio internacional da american 
Dietetic association
Data: 26 de outubro de 2006 
Horário: 8 horas
Local: Centro de Convenções Frei Ca-
neca - São Paulo – SP
Informações: Núcleo/Nutrição em Pauta
Tel 11 5041-9321 – Fax 11 5041-9097
eventos@nutricaoempauta.com.br

Mega evento Nutrição 2006
vii Congresso internacional de Nu-
trição, Longevidade & Qualidade de 
vida; vii Congresso internacional de 
Gastronomia e Nutrição; ii Fórum Na-
cional de Nutrição
temas: Rumos da Nutrição Mundial e 
Nacional / Ciência, Cultura & Prazer
Data: 26 a 28 de outubro
Local: Centro de Convenções Frei Ca-
neca - São Paulo – SP 
Organização: Núcleo/Nutrição em Pauta
Informações: www.nutricaoempauta.
com.br ou telefone (11) 5041-9321

abordagem Nutricional da 
Hiperatividade e Distúrbio da 
Concentração da aprendizagem
Data: 7 de outubro
Local: Brasília

interações Farmaco versus Nutrien-
tes e Citoquímicos
Data: 16 de dezembro
Local: Brasília

Curso de extenção da vP
Carga Horária: 10h
Local: Brasília
Tel.: 61 3202-4340 / 8402-4540

CONBRaN 2006
XiX Congresso Brasileiro de Nutrição
Data: 12 a 15 de Setembro de 2006
Local: São Paulo – SP

Organização: Associação Brasileira 
de Nutrição – ASBRAN e Associação 
Paulista de Nutrição – APAN
Informações: www.conbran.com.br
Tel: (11) 3676-0688

vii Congresso internacional de Nutri-
ção, Longevidade & Qualidade de vida 
vii Congresso internacional de Gastro-
nomia e Nutrição 
ii Fórum Nacional de Nutrição
Data: 26 a 28 de outubro de 2006
Local: São Paulo – SP 
Organização: Núcleo/Nutrição em Pauta
Informações:
eventos@nutricaoempauta.com.br  
www.nutricaoempauta.com.br
Tel: (11) 5041-9321 /  (11) 5041-9097

viii Congresso Brasileiro de Cirurgia 
da Obesidade
Data: 5 a 9 de dezembro de 2006
Local: Pestana Bahia Hotel
Salvador - BA
www.cbcobahia.com.br
 
14ª sLaN
Congresso Latino-americano de 
Nutrição
Data: 12 a 16 de novembro de 2006
Local: Hotel Costão do Santinho
Florianópolis - SC
www.slanbrasil.org

iii Congresso Paulista de Nutrição 
Humana 
20 a 22 de Setembro de 2006
Local: ITM Expo - Av. Eng. Roberto Zu-
colo, 555 SÃO PAULO – SP
Realização: IMeN - Instituto do Meta-
bolismo e Nutrição
www.nutricaoclinica.com.br

61º Congresso Brasileiro de Cardiolo-
gia XXii Congresso sul-americano e
11º Fórum Brasileiro de Nutrição em 
Cardiologia 
Data : 21 a 25 de outubro de 2006
Local: Recife - PE Coordenadoras: Ka-
ren Viviane de Souza Ferreira /Silvana 

Maria Villela Nunes Machado - www.
cardiol.br

11º Fórum Brasileiro de Nutrição em 
Cardiologia 
viii seminário de alimentação escolar 
29 e 30 de novembro de 2006
Local Auditório Décio Dias Alvin 
Instituto de Tecnologia de Alimentos 
Av. Brasil, 2880 - Jardim Chapadão
CEP: 13070-178 - Campinas - SP
Fones: (19) 3743.1758 / 3743.1759
e-mail: eventos@ital.org.br

14º CLN - Congresso Latinoamerica-
no de Nutrição
DO FeNótiPO PaRa O GeNótiPO
sociedad Latinoamericano de
Nutricíon
Data - 12 a 16 de Novembro de 2006
Costão do Santinho Resort – SC
Contato: OXFORD ASSESSORIA EM 
EVENTOS
Tel.: 16-3967-1003
Fax: 16-3967-1003
slan2006@oxfordeventos.com.br
www.slanbrasil.org

iii Congresso Paulista De Nutrição 
Humana
iv Congresso Paulista De Nutrição 
Clínica
i encontro Nacional sobre 
saudabilidade alimentar
Data: 20 a 22 de Setembro de 2006
Evento multidisciplinar na cidade de  
São Paulo (SP)
Local: ITM EXPO
Informações: (011) 32871800   / (011) 
21177100

iii Congresso sul-Brasileiro de tera-
pia Nutricional enteral e Parenteral
ii simpósio internacional de Nutrição 
Clínica do Paraná
Data : 28 a 30 setembro 2006
Local: Estação Embratel Convention 
Center - Curitiba - Paraná
Mais informações:
www.sulbrasileironutricao.com.br

Agenda do Nutricionista
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31 de Agosto
Dia Nacional do Nutricionista

Uma homenagem do

Distrito Federal
DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS EM SHOPPINGS DE BRASÍLIA
Data: 28 de agosto de 2006.
Locais: Pátio Brasil / Conjunto Nacional / Brasília Shopping / Taguatinga Shopping / Alameda Shopping 
Participação: CRN-1 / CFN, estudantes e docentes das instituições de ensino de Brasília

PALESTRA: GUIA ALIMENTAR BRASILEIRO
Ana Beatriz Vasconcelos – coordenadora geral do Programa de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde
Apresentação de teses de doutorado e mestrado das nutricionistas da Secretária de Saúde do Distrito Federal 
Data: 29 de agosto de 2006 / Local: Auditório do HRAN
Promoção: Gerência de Nutrição (GNUT) da Secretária de Saúde/DF

LANÇAMENTO DA REVISTA E DA PÁGINA ELETRÔNICA DO CRN-1
Data: 31 de agosto de 2006
Local: Blue Tree Park – 11ª CONVENÇÃO CENTRO-OESTE – SAÚDE – SPOTS – FITNESS 

Goiás
V ENCONTRO DOS ACADÊMICOS DE NUTRIÇÃO E III JORNADA CIENTÍFICA DE NUTRIÇÃO DA UNIP/GO
Local: Faculdade de Nutrição da UNIP/GO
Data: 30/08 a 02/09 de 2006 / Informações: 62 9952-2620 (Gabriela) ou 62 8114-0928 (Leonardo)

ATIVIDADE SÓCIO-EDUTICATIVAS (MURAIS DE ENTRETENIMENTO E/OU PALESTRAS) EM GOIÂNIA/
GO – O NUTRICIONISTA E SUA QUALIDADE DE VIDA
Local: Hospitais, Casas de Apoio em Saúde, Postos de Saúde, Cais, CIAMS, escolas e creches da cidade 
Realização: Secretária Estadual de Saúde/GO, Secretárias Municipal de Saúde de Educação – Goiânia/GO e 
Faculdade de Nutrição/UFG
Data: 31 de agosto de 2006

DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS EM LOCAIS ESTRATÉGICOS DE GOIÂNIA/GO
Realização: Secretária Estadual de Saúde/GO, Secretárias Municipal de Saúde de Educação – Goiânia/GO e 
Faculdade de Nutrição/UFG / Data: 31 de agosto de 2006 

Mato Grosso
DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS EM SHOPPINGS DE CUIABÁ
Data: 28 de agosto de 2006 / Horário: 17h às 20h
Local: Shopping Pantanal (participação de alunos e docentes da Unic)

II ENCONTRO DE PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DE NUTRIÇÃO
Data: 31 de agosto de 2006 / Local: UNIC 
Palestras: Empreendedorismo para Profissionais / A diferença dos Alimentos Orgânicos na Saúde das Pessoas

Atividades do Dia do Nutricionista




