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Prezado leitor,

Chegamos ao fi m de 
mais uma gestão do CRN-1 
com a certeza de que fi ze-
mos o melhor para o nosso 
Conselho, como a moder-
nização e adequação ad-
ministrativa, valorização 
dos funcionários, maior vi-
sibilidade do CRN-1 junto 
à sociedade e ao Sistema 
CFN/CRN, aproximação 
com os profi ssionais nu-
tricionistas e técnicos em 
nutrição e dietética e uma  
ação fi scalizadora mais 
efetiva.

Nesta edição, apresenta-
mos um balanço fi nanceiro, téc-
nico e administrativo da gestão 
2004-2007, ressaltando os avan-
ços ocorridos nesses três anos. 
Algumas conquistas não são pos-
síveis de mensurar, como a atu-
ação política que gerou convites 
para a participação do CRN-1 no 
Conselho de Segurança Alimen-
tar e Nutricional (Consea) e no 
Conselho de Alimentação Esco-
lar (CAE), por exemplo.

Também destacamos as co-
memorações programadas pelo 
CRN-1 no Dia do Nutricionista, 
que envolvem atividades em par-
ceria com o Sesi e o Conselho 
de Educação Física. Tudo dentro 

do tema proposto pelo Sistema 
CFN/CRN, enfocando o tema 
da promoção da vida saudável.

Vale ressaltar a importân-
cia do empreendedorismo para 
a nossa profi ssão, nos tempos 
atuais. Trazemos mais uma re-
portagem de colegas que estão 
tendo êxito em seus empreendi-
mentos, desta vez enfocando a 
Nutrição Esportiva.

Gostaria de deixar registrado 
o meu profundo agradecimento 
a todos os conselheiros, funcio-
nários do CRN-1, assessores, 
que nestes três anos me propor-
cionaram momentos de alegrias, 
conquistas, amizade, respeito e 
acima de tudo se empenharam 
ao máximo para que o nosso 
Conselho prosperasse cada vez 
mais.

Quero agradecer a todos os 
colegas nutricionistas e técni-
cos pela confi ança e os grandes 
parceiros como as empresas ali-
mentícias, sindicatos, represen-
tantes da sociedade civil, gover-
nos, entre outros.

Para fi nalizar, gostaria de 
saudar todas as gestões pas-
sadas do CRN-1 e não dizer 
adeus, mas até breve, pois quem 
ama o que faz, nunca abandona 
seus ideais.

Forte abraço e mais uma vez 
obrigada.

Abraços,

Adriana Pederneiras Rebelo
da Silva

PRESIDENTE CRN-1
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Nutricionistas vão     

N
o dia 20 de setem-
bro os nutricionistas 
inscritos na 1ª Re-
gião (DF, MT, GO e 

TO) escolherão o novo colegiado 
da entidade para o triênio 2007-
2010. A votação será de 8h às 20h 
em Brasília, Goiânia e Cuiabá. 
Nessas três capitais, o Regional 
fi rmou parceria com o Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) para re-
alização de votação por meio de 
urnas eletrônicas.

Nas localidades onde não hou-
ver representação do CRN-1 os 
profi ssionais votarão por corres-
pondência, em cédula a ser envia-
da por registro postal. Por isso, é 
fundamental a atualização do en-

dereço junto ao Conselho. Caso 
não receba a correspondência 
até o dia 6 de setembro, entre em 
contato com a sede do CRN-1 em 
Brasília pelo telefone (61)3328-
3078 ou pelo endereço eletrônico 
crn1@crn1.org.br .

É importante lembrar que o 
voto é obrigatório para todos os 
nutricionistas inscritos, tanto 
com registro defi nitivo como pro-
visório, que estejam em dia com 
o Conselho. Não votam apenas 
aqueles que cancelaram o registro 
ou pediram baixa temporária.

Quem não puder votar no dia 
20 de setembro terá 30 dias para 
justifi car a ausência. Se não 
o fi zer, o nutricionista pagará 

multa, utilizando o boleto a ser 
enviado pelo Conselho Regional 
em valor fi xado pelo Conselho 
Federal. As justifi cativas serão 
avaliadas pelo colegiado, que 
decidirá sobre o pagamento ou 
não da multa.

Locais de votação
- Brasília-DF: SCN - Qd. 

01 - Bloco E - Ed. Central 
Park - térreo - Auditório 
do Senai, que atenderá a 
todos os eleitores residen-
tes no Distrito Federal e 
Entorno, onde também 
funcionará a mesa eleito-
ral especial.

- Goiânia-GO: Universidade 
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Carla Caputo L. Bragança
CRN-1 nº 1.704 DF
Vânia Varini de David Pinto 
CRN-1 nº 1.218 MT
Patrícia Afonso de Almeida
CRN-1 nº 4.008 GO
Marluce Maria Oliveira
CRN-1 nº 1.785 DF
Salete Teresinha Rauber Klein 
CRN-1 nº 1.084 TO
Regina Valéria Ribas Mariz 
CRN-1 nº 1.714 DF
Iara Maria Mello Ramires 
CRN-1 nº 012 DF
Ana Flávia de Rezende Gomes 
CRN-1 nº 1.557 DF

Membros suplentes
Danielle Luz Gonçalves Barros
CRN-1 nº 1.682 DF
Tânia Quintella Santos
CRN-1 nº 1.814 MT
Rosane Maria N. da Silva
CRN-1 nº 191 DF
Gláucia Rodrigues Medeiros 
CRN-1 nº 2.997 DF
Ana Cristina C. A. de Morais
CRN-1 nº 2.819 DF
Jucinéia Gonçalina Nogueira 
CRN-1 nº 1.227 DF
Rosane Pescador
CRN-1 nº 810 DF
Carolina M. dos Santos Chagas
CRN-1 nº 3.069 DF
Deise Lopes Silva
CRN-1 nº 1.168 DF
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    às urnas 
Tire suas 
dúvidas
Quando é a eleição?
Dia 20 de setembro, de 8h às 20h, 

nos locais onde houver representação 
do CRN-1 (Brasília, Cuiabá e Goiânia).

E se não houver urna de
votação no local onde moro?
Nesses casos, os nutricionistas vo-

tarão por correspondência, em cédula 
a ser enviada pelo CRN-1 por registro 
postal. Se não receber a correspondên-
cia até 6 de setembro, entre em contato 
com o Conselho Regional e verifi que 
se seu endereço está atualizado.

O voto é obrigatório?
Sim, todo profi ssional inscrito no 

CRN-1 é obrigado a votar, não im-
porta se o registro for defi nitivo ou 
provisório. Só não vota quem pediu 
baixa temporária.

Posso votar se constar algum
débito junto ao CRN-1?
Não. A Resolução 303 é clara ao 

proibir o voto daqueles que não pa-
garam seus débitos com o Conselho.

Parcelei minha dívida com o 
CRN-1. Posso votar?
Sim, desde que o pagamento das 

parcelas que vencem até a data da 
eleição esteja em dia. Se uma das 
parcelas não tiver sido paga, a dívida 
deve ser paga antes de votar.

O que acontece se eu não puder 
votar no dia 20 de setembro?
Nesse caso, o nutricionista terá 

até 30 dias para enviar ao Conselho 
correspondência com justifi cativa de 
sua ausência, de forma fundamenta-
da e acompanhada de comprovação 
das alegações. O colegiado do CRN-1 
analisará caso a caso e decidirá quan-
to à aceitação ou não da justifi cação. 
Se não apresentar sua defesa, o nu-
tricionista pagará multa utilizando 
o boleto enviado para sua residência 
pelo Conselho Regional. O valor será 
fi xado pelo Conselho Federal.

Católica de Goiás - Bloco 
G - Sala 504 – Setor Leste 
Universitário, que atende-
rá também os residentes 
em Aparecida de Goiânia-
GO. 

- Cuiabá-MT: Avenida Ru-
bens de Mendonça nº 990 
Ed. Empire Center - Sala 
502, que atenderá também 
os residentes em Várzea 
Grande-MT.

 
Requisitos para votação
· Ter inscrição defi nitiva ou 

provisória junto ao CRN-1.
· Estar quite com o Conse-

lho.
· Estar de posse da Carteira 

de Identidade Profi ssional.

Composição da chapa
A chapa inscrita para con-

correr ao colegiado do CRN-1 é 
composta por nove candidatos 
a conselheiros efetivos e nove 
a conselheiros suplentes. A sua 
composição insere represen-
tantes dos três estados abran-
gidos pelo Regional. Conheça 
os candidatos que compõem a 
chapa deferida pela Comissão 
Eleitoral.

Membros efetivos
Simone da Cunha Rocha Santos
CRN-1 nº 1.566 DF
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A 
cada dia as pesso-
as compreendem 
mais a importân-
cia de se ter há-

bitos alimentares saudáveis e 
praticar esportes para garantir 
uma melhor qualidade de vida. 
Já se incorporou ao senso co-
mum que nutrição e esporte 
são aliados poderosos na pre-
venção de doenças crônicas 
não transmissíveis, como dia-
betes, hipertensão, obesidade, 
dentre outras.

Nesse contexto, a Nutrição 
Esportiva tem crescido bas-
tante nos últimos anos, com 
profissionais especializados 
para atuar em academias, clu-
bes, spas ou em consultório, e 
prestar assistência e educação 
nutricional aos atletas pro-
fissionais ou amadores, com 
orientação nutricional e acom-
panhamento.

Grande parte dos nutricionis-
tas optam por essa área a partir 
de sua ligação com o esporte, 
como Ana Nery Brigagão. For-
mada em Educação Física e Nu-
trição e trabalhando há dez anos 
como consultora em Nutrição 
Esportiva, Ana Nery destaca 
como requisitos para atuar nes-
sa área conhecer e dominar: a 
nutrição geral; a nutrição apli-
cada ao exercício físico; a ava-
liação de composição corporal; 
treinamento desportivo e perio-
dização de treinamento; fi sio-
logia do exercício; bioquímica 
e metabolismo de macro e mi-
cronutrientes; dietas específi cas 
de treinamento, de competição 
e recuperação; e suplementação 
nutricional.

“A atuação nessa área não 
difere muito da dos outros nu-
tricionistas que atuam em con-
sultório: fazer a avaliação de 

composição corporal; solicitar, 
se necessário, exames bioquí-
micos; fazer a anamnese ali-
mentar para conhecer o perfil 
alimentar; estimar o gasto diá-
rio de energia; planejar dietas 
específi cas de treinamento, de 
competição e de recuperação; 
prescrever suplementos nutri-
cionais, se necessário; acompa-
nhar e reavaliar periodicamen-
te”, afirma Ana Nery.

Melhora do desempenho
Victor Braga é outro exemplo 

de interesse pela Nutrição a par-
tir do esporte - praticava capoei-
ra, musculação, corrida, futebol, 
natação e basquete. Ao perceber 
a importância dos alimentos na 
melhora de seu desempenho, 
decidiu profi ssionalizar-se nessa 
área. Hoje atende em consultório 
próprio e em academia, o que lhe 
permite aliar as duas paixões.

Nutrição Esportiva

Esporte e 
alimentação: 

parceria 
essencial para 

uma vida 
saudável

Os nutricionistas Pedro Freire e Marcos Lopes  com os sócios da área de Educação Física
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Por saber que plano alimen-
tar é totalmente individualiza-
do, o nutricionista afirma que 
começa a montar no momen-
to em que o paciente entra no 
consultório. “Observo o jeito 
de andar, falar, preferências e 
aversões alimentares, consti-
tuição física, tipo e intensida-
de do treinamento e objetivos. 
Todo um conjunto com um úni-
co fim, a qualidade de vida e o 
alto rendimento”, declara.

 
Nutrição na academia
Os nutricionistas esportivos 

Pedro Freire e Marcos Lopes 
concordam que a prescrição die-
toterápica do atleta deve ser in-
dividualizada e que este precisa 
de cuidados especiais, como a 
observação do tipo, duração e 
intensidade de treinamento, su-

plementação nutricional, a ques-
tão do doping, a importância da 
alimentação pré, durante e pós-
treinamento e competição.

Como são sócios da acade-
mia, junto com dois educado-
res físicos, acreditam que isso 
facilita o acompanhamento dos 
resultados do seu trabalho. Os 
alunos, ao se inscreverem, pas-
sam por uma avaliação comple-
ta e “através dos resultados ob-
tidos podemos fazer tanto uma 
prescrição dietética quanto de 
exercício físico com muito mais 
exatidão e segurança”, afi rma 
Pedro Freire.

O nutricionista destaca tam-
bém a importância do trabalho 
multidisciplinar para conseguir 
o melhor desempenho. “É muito 
importante, podemos dizer até 
essencial. Somente trabalhando 

em equipe conseguimos obter 
resultados de qualidade, mini-
mizando erros e obtendo assim 
resultados mais expressivos e 
duradouros”, ressalta.

Atualização
Todos os entrevistados con-

cordam que é necessário se 
atualizar por meio de artigos 
científi cos sobre novas técnicas 
de treinamento, novos suple-
mentos alimentares, novos pla-
nejamentos dietoterápicos, além 
de cursos e especializações na 
área afi m. Infelizmente, Brasí-
lia dispõe de poucos cursos de 
especialização em Nutrição Es-
portiva, normalmente oferecidas 
por instituição de outros esta-
dos. Isso obriga o nutricionista 
a buscar opções fora da cidade, 
especialmente em São Paulo.
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Prato 
colorido, 

alimentação 
saudável

A 
correria do dia-a-dia 
faz com que as pes-
soas consumam cada 
vez mais alimentos 

industrializados e os chama-
dos fast food, com alto índice 
de sódio e gorduras saturadas, 
provenientes de fontes animais 
e pobres em fi bras. Aliado ao 
estresse e ao sedentarismo, es-
ses hábitos alimentares errôneos 
contribuem signifi cativamente 
para o aumento da obesidade e 
do surgimento de doenças car-
diovasculares, diabetes e mesmo 
alguns tipos de câncer.
A campanha do Dia do Nutricio-
nista deste ano vem justamente 
alertar a população para a im-
portância de uma alimentação 
saudável, com cinco a seis refei-
ções ao dia, compostas por mui-
ta fruta, legumes, carnes magras 
(especialmente peixe), alimentos 
integrais e ricos em fi bras.

Para o dia 31 de agosto, foram 
produzidos vários materiais de 
promoção da campanha nacional 
de alimentação saudável: vídeo 
para TV; anúncio na Revista Veja; 
spots para rádio; folder sobre ali-

mentação saudável; adesivo; e 
ímã de geladeira.

Pirâmide alimentar
A campanha busca orientar de 

forma simples, clara e objetiva 
como alcançar as necessidades 
de calorias e nutrientes da popu-
lação utilizando seus alimentos 
habituais, tornando-a assim, prá-
tica e fl exível. A maneira mais 
simples e efi caz encontrada foi 
a defi nição do prato colorido, a 
partir dos alimentos básicos da 
alimentação do brasileiro: arroz, 
feijão, salada de legumes e ver-
duras e carne.

De acordo com a pirâmide 
alimentar desenvolvida pelo 
Departamento de Agricultura 
americano, uma dieta saudável 
deve ter variedade, equilíbrio e 
moderação. 

Variedade: não há um único 
alimento que forneça todos os 
nutrientes necessários. Uma die-
ta variada inclui alimentos dife-
rentes nos cinco grandes grupos 
da Pirâmide que juntos atendem 
às recomendações nutricionais.

Equilíbrio: uma dieta equi-
librada incorpora diariamente 
as quantidades apropriadas dos 
cinco grupos de alimentos, pro-
vendo as calorias e nutrientes ne-
cessários. Sua idade, sexo e nível 
de atividade física podem alterar 
o número de porções necessárias 
para uma dieta balanceada.

Moderação: selecionar as 
refeições e bebidas com cuida-
do ajuda a controlar as calorias e 
quantidades de gordura, coleste-
rol, gordura saturada, sal, açúca-
res e bebidas alcoólicas.

Embora a pirâmide alimentar 
não seja uma ciência exata, é um 
bom começo para criar uma dieta 
saudável e balanceada.

Dia do Nutricionista
O CRN-1 está preparando vá-

rias atividades, não apenas para 
o  dia 31 de agosto, mas duran-
te toda a semana. Para isso fi r-
mou parceria com o Sesi e com 
o CREF (Conselho Regional de 
Educação Física) e inseriu-se no 
projeto Lazer Ativo. Essa parceria 
tem dois objetivos: a valorização 
dos profi ssionais de Educação Fí-
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Programação da Semana 
do Nutricionista

sica e Nutrição como agentes pro-
motores de estilo de vida saudável 
e a sensibilização da comunidade 
para a importância da adoção de 
estilos de vida saudáveis. 

A programação começa no dia 
27 de agosto, segunda-feira, com 
uma palestra na Universidade 
Católica de Brasília com um nu-
tricionista e um educador físico, 
e termina no sába-
do (01/09) com 
evento voltado 
para a comuni-
dade, com ati-
vidades físicas 
e orientação nu-
tricional, visan-
do a promoção 
da saúde. 

No decorrer da semana, acon-
tecerão duas sessões solenes na 
Câmara Legislativa e uma na 
Câmara Federal em homenagem 
ao nutricionista e pela semana de 
promoção da vida saudável. “A 
vida saudável começa por uma 
educação e conscientização da 
família dentro de casa. Os pais re-
presentam o refl exo, um espelho 

para os fi lhos”, justifi ca 
o deputado distrital 

Cristiano Araújo, 
autor de uma 
das sessões 
solenes.

Confi ra o 
quadro com a 

íntegra da progra-
mação.

27/08/2007
Palestra: Promoção da Vida Saudável
· Palestrante CRN-1 – Dra. Andréa 

Naves
· Local: Auditório São João Batis-

ta de La Sale - Bloco Central da 
Universidade Católica de Brasília 
(Taguatinga)

· Horário: 19h30

28/08/2007
Sessão Solene pela Semana da Pro-

moção da Vida Saudável – homenagem 
aos nutricionistas e educadores físicos

· Local: Câmara Legislativa do DF
· Horário: 10h
· Proposta pelo deputado distrital 

Cristiano Araújo

29/08/2007
Palestra para a empresa Microlog In-

formática
· Palestrante – nutricionista Lívia 

Aparecida Mendes Júnior
· Tema: A importância de uma boa 

alimentação para melhor qualida-
de de vida

· Endereço: SHIN CA 09 Lote 07 
Lago Norte

31/08/2007
Sessão Solene em homenagem ao 

Dia do Nutricionista
· Local: Câmara Legislativa do 

DF
· Horário: 10h
· Proposta pelo deputado distrital 

Dr. Charles

Sessão Solene pela Semana da Pro-
moção da Vida Saudável

· Local: Câmara dos Deputados
· Horário: 15h

Palestra: Probióticos: sua função no 
sistema digestivo e imunológico

· Palestrante: Marcelo Monteiro 
Pedras

· Local: Auditório do Sesi (SCN 
– Qd. 01 – Bl. E, Ed. Central Park 
- Térreo)

· Horário: 19h

01/09/2007
· Participação no projeto Lazer Ati-

vo, em parceria com Sesi e Cref
· Local: Clube Sesi Sobradinho
· Horário: 9h às 13h
· Atividade: avaliação e orientação 

nutricional e atividades físicas
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A
o fi ndar o seu man-
dato,  os conselheiros 
eleitos para o período 
2004-2007 fazem um 

balanço da gestão, divulgando as 
principais ações e resultados des-
ses três anos de mandato. Em prol 
da transparência, a prestação de 
contas ora apresentada envolve a 
diversidade de atividades englo-
badas por este Conselho.

Foram inúmeras vitórias alcan-
çadas ao longo dos últimos três 
anos: conquista da estabilidade 
fi nanceira e maior visibilidade do 
nutricionista junto a sociedade; tor-
nar-se referência para a imprensa 
em temas relacionados á alimen-
tação e nutrição e ampliação dos 
canais de comunicação com os 
nutricionistas; reformulação de sua 
estrutura administrativa; ampliação 
da fi scalização; realização de con-
curso público para contratação de 
novos funcionários; dentre outras.

Mudanças administrativas
Com a estruturação fi nanceira 

promovida por esta gestão (ver grá-
fi co indicativo de despesas e recei-
tas), foi possível realizar uma ampla 
reforma na estrutura administrati-
va do CRN-1. Uma das primeiras 
medidas adotadas foi a contrata-
ção de mão-de-obra especializada 
para atender a crescente demanda 
de serviços e para melhor desem-
penho das atividades internas. Por 
meio do CFN, foi realizado concur-
so público e contratado um assessor 
de imprensa, dois assistentes admi-
nistrativos e dois assistentes opera-
cionais.

Outra providência foi a reforma 
da sede em Brasília, incluindo a 
compra de equipamentos de infor-

mática e softwares e móveis 
de escritório. Essa melho-
ria na infra-estrutura incre-
mentou o trabalho na sede 
e facilitou o contato com as 
delegacias de Goiás e Mato 
Grosso.

Outra importante con-
quista foi a compra de uma 
sala para a delegacia de 
Mato Grosso. O CRN-1 já 
possui sede própria em Bra-
sília desde 1995 e em Goiás 
desde 2002.

Exercício 2007
De janeiro a junho de 2007 a 

Receita Arrecadada atingiu o va-
lor de R$ 561.443,21, que cor-
responde a 79,08% da proposta 
orçamentária de 2007, que é de 
R$ 710.000,00. As despesas rea-
lizadas no período correspondem 

a 41,19%. Comparando a Receita 
Arrecadada com a Despesa Rea-
lizada, verifi cou-se um superá-

vit orçamentário no valor de R$ 
268.974,66, o que signifi ca dizer 
que do valor arrecadado o Conse-
lho gastou 52,09%.

Comunicação
O investimento na comuni-

cação como forma de estar mais 
próximo do 
nu t r i c ion i s t a 
foi um marco 
dessa gestão. 
A contratação 
de um asses-
sor de comu-
nicação, por 
meio de con-
curso público, 
foi o primeiro 
passo para a 
concretização 
desse objetivo. 
A partir daí, 
foram criados 
vários instru-
mentos de co-
municação.

Em agosto 
de 2006, foi lançada a página do 
CRN-1 na internet, e a primeira 
edição da Revista CRN-1, dando 

Visibilidade da profissão como meta

Gestão 2004-2007
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maior visibilidade a profi ssão e 
ao profi ssional. Por ser semestral, 
essa revista é intercalada por um 
boletim, onde se faz um resumo 
das atividades do período. 

Estas não são ações isoladas, 
mas inserem-se nas propostas da 
política nacional de comunicação 
do Sistema CFN/CRN, elaborada 
a partir das discussões dos dois 
encontros nacionais e do Con-
gresso do Sistema CFN/CRN.

Fiscalização: ação orientadora
Falar da fi scalização do exer-

cício profi ssional nesta gestão que 
fi nda é contar a história da Política 
Nacional de Fiscalização (PNF), 
cuja semente foi lançada em 2002 
pelos Regionais, germinou no de-
correr do início da gestão e brotou 
em 2005, no I Congresso Nacio-
nal do Sistema CFN/CRN. A ges-
tão 2004-2007 do CRN-1 acolheu 
a fi losofi a da PNF e se empenhou 
em implantá-la no Regional, pro-
porcionando recursos e partici-
pando ativamente da construção 
dos métodos e instrumentos desta 
nova fi scalização.

Os procedimentos empíricos 
utilizados pela fi scalização até 
2004 transformaram-se em rotinas 
estruturadas, com base em princí-
pios gerais da Administração, quais 
sejam: planejamento, coordenação 
e controle. A fi scalização, mesmo 
intensifi cada a cada ano, assumiu 
um caráter eminentemente orien-
tador, sendo as punições aplicadas 
apenas nos casos de reincidência 
nas infrações ou na recusa em 
cumprir a legislação.

 
2004 - 366 fi scalizações
2005 - 1.355 fi scalizações
2006 - 1.112 fi scalizações

Atuação política
A atuação política desta gestão 

assumiu várias frentes, principal-

mente com inserção nos movimen-
tos sociais organizados. Sempre 
atento às expectativas dos nutricio-
nistas, participou das mobilizações 
e reuniões contra o projeto de lei do 
ato médico, para garantir a altera-
ção do projeto. Como resultado, a 
relatora apresentou um substitutivo 
que foi aprovado pelos senadores. 
Agora o projeto está em tramitação 
na Câmara dos Deputados. No âm-
bito distrital, buscou a aprovação 
do projeto de lei “Cantina Saudá-
vel”, que determina sobre alimen-
tação saudável nas escolas da rede 
pública do Distrito Federal. 

Com a credibilidade angariada 
ao longo dos anos, o CRN-1 ga-
rantiu convites para participar de 
Conselhos com temáticas ligadas 
à alimentação e nutrição. Atual-
mente ocupa vaga no Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE) e no 
Conselho de Segurança Alimentar 
(Consea) em três dos quatro esta-
dos onde atua: Distrito Federal, 
Mato Grosso e Goiás.

Este ano, a presidente do CRN-
1, Adriana Pederneiras, foi elei-
ta delegada do Distrito Federal 

para a III Conferência Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricio-
nal, assim como a representante 
do CRN-1 em Goiás, Sueli Essado 
Pereira. A Conferência foi realiza-
da de 3 a 6 de julho, em Fortaleza.

Dia do Nutricionista
Os conselheiros do CRN-1, 

que iniciou seu mandato em se-
tembro de 2004, aproveitaram a 
data comemorativa ao Dia do Nu-
tricionista, 31 de agosto, para rea-
lizar atividades que dessem maior 
visibilidade a profi ssão junto a 
sociedade.

2005 – Nesse ano foi realizada 
uma palestra científi ca no Hospi-
tal Regional da Asa Norte para os 
nutricionistas.

2006 – As comemorações não 
ocorreram apenas no dia 31 de 
agosto, mas com uma Semana do 
Nutricionista, com estande em 
shoppings da cidade, onde foram 
oferecidas palestras e avaliações 
nutricionais. Este trabalho foi fei-
to em parceria com a Universida-
de Católica de Brasília. O mote 
foi a campanha do CFN “Quer 

1
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mais saúde na sua mesa? Procu-
re um nutricionista”. Também foi 
montado um estande em evento de 
fi tness e saúde realizado no Hotel 
Blue Tree, em Brasília. E também 
participou do projeto “Vida Sau-
dável” do Sesi.

2007 – Para a Semana do Nu-
tricionista estão programadas três 
sessões solenes nas Casas Legis-
lativas (federal e distrital), uma 
palestra sobre probióticos e uma 
comemoração festiva para o dia 
31 de agosto. Além disso, foi fi r-
mada uma parceria com o Sesi e 
com o Conselho de Educação Fí-
sica para inserção no programa 
Lazer Ativo, com palestra no dia 
27 e uma atividade para a comu-
nidade no dia 1º de setembro.

Eventos organizados
Para melhor qualifi car o nutri-

cionista e consolidar a profi ssão 
junto a sociedade, o CRN-1 pro-
moveu atividades para marcar em 

2005 e 2006 atividades para. Em 
parceria com IES, organizou es-
tande em shopping de Brasília e 
em evento de fi tness e saúde.

Em março desse ano, promo-
veu dois cursos com a Dra. Már-
cia Paranaguá: um sobre os parâ-
metros legais para elaboração de 
manual de boas práticas e outro 
sobre gestão de negócios. 

Pela primeira vez na história, 
o CRN-1 organizou uma ativi-
dade em comemoração ao Dia 
do Técnico em Nutrição e Die-
tética, 27 de junho. Em parceria 
com o Senac-DF, realizou um 
seminário sobre as perspectivas 
profi ssionais para o TND, com a 
participação não só dos alunos 
do Senac, mas também de pro-
fi ssionais e representante da es-
cola Cetesi.

Inserção no Sistema CFN/CRN
O conceito de sistema im-

plica ações uniformizadas, 

respeitadas as diversidades 
de cada região. Dentro desse 
princípio, o CRN-1 tem busca-
do contribuir para a construção 
dessa política conjunta, discu-
tindo os projetos globais para 
o sistema e das áreas específi-
cas, como fiscalização e comu-
nicação. As reuniões conjuntas 
também tem contado com a 
presença ativa do CRN-1 uma 
média de quatro por ano.

Os dois congressos nacio-
nais do Sistema CFN/CRN fo-
ram a base de todo esse deba-
te, onde a 1ª Região participou 
com a presença massiva dos 
conselheiros, representantes 
nos estados e funcionários dos 
diversos setores. Os resulta-
dos não ficam apenas no papel, 
mas têm sido efetivamente im-
plantados pelo CRN-1, como 
as propostas das Políticas Na-
cionais de Fiscalização e de 
Comunicação.

REVISTA crn2_Final.indd   13REVISTA crn2_Final.indd   13 28/8/2007   16:03:2028/8/2007   16:03:20



REVISTA crn2_Final.indd   14REVISTA crn2_Final.indd   14 28/8/2007   16:03:2228/8/2007   16:03:22



15

O 
consultor empresa-
rial é hoje um dos 
profi ssionais mais 
requisitados a im-

plementar ações que visem o 
crescimento organizacional de 
empresas, sobretudo, as de pres-
tação de serviços. Seu perfi l 
deve satisfazer as exigências de 
um mercado cada vez mais es-
pecializado e competitivo, seja 
nas áreas das ciências humanas 
e sociais, aos campos de atuação 
técnico, operacional e legal.

No exercício da consultoria 
na industria e no comércio de 
alimentos, observamos a neces-
sidade fundamental de identifi -
car e fi rmar esta nova forma de 
atuação no sentido de divulgar 
todas as possibilidades de in-
serção do profi ssional na orga-
nização da empresa.O desen-
volvimento de competências e 
atitudes dos profi ssionais que 
buscam esta promissora fatia de 
mercado deve permear antes de 
tudo uma ação de cunho educa-
cional. Sem esta visão qualquer 
inserção se esvazia com a ação 
do tempo não deixando assim a 
herança necessária à promoção 
de mudanças e de atitudes capa-
zes de gerar impactos. 

A atuação do consultor no 
segmento de Alimentos e Bebi-
das (A&B), pode ser fascinante 
na medida em que possa reali-
zar sonhos, tanto dos clientes 
quanto os seus. Contudo, como 

* Bacharel em Nutrição pela ENUFBA - Escola de Nutrição da Universidade Federal da 
Bahia – 1984; pós-Graduada “Lato Sensu” em Metodologia do Ensino Superior - Faculdade de 
Educação da Bahia – CEPOM; professora da Faculdade UNIME – Curso de Nutrição; assessora 
em Nutrição do Restaurante Yemanjá; consultora em Nutrição do Restaurante - Churrascaria Sal e 
Brasa; instrutora em Segurança Alimentar pelo Instituto da Hospitalidade – NIH – 52.2001.

todo sonho tem o seu preço, se 
paga altos tributos por eles po-
rem, sempre proporcionais aos 
ganhos afetivos e fi nanceiros 
dentre tantos prêmios gerados 
por esta atividade.

No exercício da consultoria, 
lidar com pessoas, facilitar o de-
senvolvimento de novas formas 
de fazer alguma coisa e ocasio-
nar com isso melhorias para a 
qualidade de vida de todos, não 
tem preço. Signifi ca lidar com 
a felicidade de pessoas, tornar 
real um discurso teórico e con-
cretizar coisas simples.

Dentro deste enfoque, nos-
sa missão nesta abordagem é a 
de elucidar quais são os requi-
sitos primordiais que fazem de 
um profi ssional liberal um ver-
dadeiro, pleno e realizado con-
sultor empresarial, discutindo 
assim os aspectos fundamentais 
relacionados a sua formação e 
pratica.

Vejamos então os requisitos. 
Para o exercício da consulto-
ria em A&B é primordial que 
o profi ssional tenha sido gestor 
direto de um serviço de alimen-
tação. Além disso, no decorrer 
da sua atuação em gestão de 
serviços, o profi ssional tenha 
experimentado todas as prerro-

gativas e garantias relacionadas 
às atribuições regulamentadas 
para o exercício da sua profi s-
são, ou seja, tenha atuado com 
coletividades sadias, principal 
área formadora do consultor em 
A&B; assumido a responsabili-
dade técnica e vivido a autori-
dade e competências para: ca-
pacitação e desenvolvimento de 
pessoas, elaboração de manual 
de Boas Práticas, promoção de 
sistemas de qualifi cação e vali-
dação de fornecedores, partici-
pado de programas relacionados 
a educação nutricional, de equi-
pes multiprofi ssionais resultando 
em trabalhos conjuntos nas áreas 
de segurança do trabalho, saúde 
ocupacional e prevenção de aci-
dentes, dentre outras interfaces.

Imaginamos que a prática 
continuada ao longo dos anos, 
num emaranhado de sofrimen-
tos, tentativas, erros e vitórias 
seja o alicerce para a formação 
do consultor. Na verdade não se 
adquire nenhum conhecimento 
sem sofrimento.

Ao longo do tempo se espera 
que o consultor conquiste o po-
der para tornar-se um profi ssio-
nal capaz de exercer a infl uência 
sobre pessoas. Este é o primeiro 
requisito a ser atendido.

Competências e atitudes do 
consultor em nutrição

Márcia M. M. Paranaguá*

Artigo
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Para convencer pessoas, antes 
de tudo é preciso ter participado 
da construção de uma receita, 
ser o autor de um projeto, já ter 
tido o gosto de ter implantado 
um programa, ter competência 
para acompanhar processos e 
em seguida questionar resulta-
dos, avaliando a sua eficiência 
e eficácia. 

 Para tanto o consultor tem 
que ter força, poder e prestí-
gio. E onde encontrá-los? No 
exercício da atuação contínua e 
amadurecida.

Quando o cliente nos acena 
ele espera dentre a satisfação de 
tantos sonhos; elevar o status 
da sua empresa, proporcionar 
a melhoria de serviços e pro-
dutos, reduzir prejuízos oca-
sionados por ações que levem 
ao re-trabalho e ao desperdício 
alimentar, reordenar o quadro 
funcional e, em suma, tornar o 
seu negócio mais rentável, di-
nâmico e competitivo.

Podemos até pensar...
Mas tudo isso? 
E lhes digo mais, que temos 

hoje a obrigação de surpreen-
der os nossos clientes a ponto 
de exceder a suas expectativas, 
caso contrário, não permanece-
remos protagonizando o nosso 
sonho por muito tempo.

É certo pensar que, “....
se fizermos igual ao que todo 
mundo faz, iremos chegar a um 
lugar aonde todos chegam, mas 
se quisermos chegar a um lugar 
aonde a maioria não chega é 
preciso fazer algo que a maioria 
não faz.” (Shinyashiki,2001). 
Exceder, ser intenso e sempre 
fazer além do que se imagina. 

Além da capacitação técni-
ca, operacional e legal que nos 
dá a condição de atuar como 
responsável técnico nas áreas 
anteriores ao exercício da con-
sultoria, o conhecimento do 
consultor deve estar voltado ao 
conhecimento e a prática das 
ciências humanas. 

O consultor tem que acumu-
lar habilidades e experiências 
em processos de desenvolvi-
mento educacional de pessoas.
Transformar-se enquanto edu-
cador social, ou seja, praticar 
o que chamamos de Nutrição-
social. E o que vem a ser Nu-
trição-social? Trata de focar a 
atenção nos processos de mu-
dança a partir da abordagem 
educacional onde o principal 
é a valorização do indivíduo e 
em conseqüência a do coletivo, 
ponto este onde a empresa se 
encontra.

O consultor jamais deverá ser 
um mero transmissor de conhe-
cimentos, deve sim; perseguir e 
mostrar, com seu exemplo, “....
valores que são imutáveis, tais 
como a liberdade, a verdade, a 
ética, a amizade, e até mesmo a 
compaixão...” (TROPPMANIR, 
2001).

Ter competência para res-
peitar as diferenças é tão vital 
quanto ter hoje o domínio do 
conhecimento técnico. Respei-
tar códigos internos criados 
pela comunidade com a qual 
irá trabalhar, vale tanto para 
se fazer respeitado e ser aceito 
pelo grupo, conquistando assim 
o seu espaço, sem ferir a inti-
midade alheia.

O domínio da comunicação 
própria, verbal e escrita, assim 

como a conquista de uma boa 
oratória também é ferramen-
ta imprescindível para manter 
o bom relacionamento com o 
cliente. 

Buscar trabalhar com preci-
são e simplicidade os canais de 
comunicação seja os formais, 
como a adequada elaboração de 
contratos de trabalho, emissão 
de laudos técnicos, parecer le-
gal e relatórios técnicos, assim 
como nos informais, tais como 
a construção de formulários, a 
condução de reuniões de traba-
lho, avisos e comunicações in-
ternas, é de suma importância.

Outros aspectos relaciona-
dos à postura que a principio 
parecem irrelevantes devem ser 
também cuidadosamente per-
cebidos, a exemplo da apresen-
tação pessoal que também está 
relacionada a todas as formas 
de linguagem corporal. 

O consultor é um formador 
de opinião e mesmo sem querer 
transfere o seu comportamento 
para aqueles que o admiram, o 
observam e o aceitam.

Todas as exigências referen-
tes a apresentação pessoal exi-
gidas para o manipulador de-
vem ser também atendidas pelo 
consultor durante sua atuação 
nos serviços de alimentação. 
Todos são pessoas e possuem 
a mesma condição de originar 
risco de contaminação para o 
ambiente e para os produtos.
Não deve haver lugar para pri-
vilégios, principalmente os que 
possam afetar a credibilidade 
nas relações pessoais.

Nos acertos prévios ao con-
trato restrições e limites devem 
ficar bem delineados, junto aos 
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objetivos e a forma de atuação 
da consultoria. Restrições que 
possam estabelecer queixas e fu-
turos desentendimentos devem 
ser bem discutidas, tais como; 
elencar os serviços que não são 
contemplados pela consultoria 
e que podem até ser “quarteiri-
zados” e supervisionados pelo 
consultor, defi nir quais são os 
horários não disponíveis, esta-
belecer horários mais prováveis 
de acesso às instalações, nomear 
os possíveis prepostos do cliente 
que respondem e eventualmen-
te podem tomar decisões na sua 
ausência, dentre outros aspectos 
informais.

Após estabelecer as relações, 
registrar em contrato com fi rma 
reconhecida todas as atribuições 
pertinentes a contratada e a con-
tratante. Defi nir a carga horária 
presencial, distinguindo-a da de 
planejamento é uma boa provi-
dência para que o consultor não 
se sinta um perdedor nas rela-
ções de trabalho com o seu clien-
te. È bom que o consultor tenha 
em mente que sempre estará le-
vando trabalho para fazer fora 
das instalações do seu cliente e 
assim gerando horas adicionais 
às presenciais. 

Sendo o consultor aceito pela 
sua competência, o negócio é 
aceitar os desafi os!

As etapas básicas do traba-
lho de uma consultoria no seg-
mento de alimentação se cons-
tituem em:

· Levantamento diagnóstico 
com registro fotográfi co, 
incluindo a realização de 
entrevistas com as equipes 
operacionais.

· Seleção de prioridades, 
com a relação de custo-be-
nefício, incluindo a apre-
sentação de cotações, no 
mínimo 03 para cada item 
listado.

· Implementação do pro-
grama/projeto, com a pro-
moção da formação con-
tinuada de manipuladores 
focando primordialmente 
na educação sanitária e na 
construção do MBP.

· Estabelecimento das me-
lhorias com vistas a ade-
quação estrutural das áre-
as.

· Credenciar e validar for-
necedores e demais pres-
tadores de serviço.

· Defi nir junto aos grupos 
de trabalho as BP’s – Boas 
Práticas.

· Implantar métodos para a 
supervisão, introduzindo 
ferramentas de acompa-
nhamento tais como ro-
teiros, registros e check 
list’s.

· Avaliar e analisar resulta-
dos. 

· Apresentar perspectivas 
para o alcance de novas 
fases de crescimento. 

Em algumas situações o con-
sultor deve se fazer presente não 
só para recomendar, facilitar, 
orientar, mas fazer além, ins-
truir e passar segurança. Mos-
trar que é capaz de ter controle 
direto sobre as ações operacio-
nais mesmo que seja apenas em 
situações pontuais.

A conclusão dos trabalhos 
pode culminar ou não no des-
ligamento do consultor ou na 

contratação de um multiplica-
dor responsável técnico. Pode 
prever também a formulação de 
um novo contrato com a mudan-
ça de papel do consultor para as-
sessor ou para conferir suporte 
técnico ao estabelecimento. 

Na condição de assessor o 
profi ssional poderá fi car com a 
incumbência maior de formar um 
Responsável Técnico (RT) na fase 
admissional e depois se desligar 
defi nitivamente do cliente. Po-
derá também se relacionar como 
suporte técnico, sendo acionado 
para o desenvolvimento de audi-
torias internas eventuais ou para 
a emissão de parecer legal e téc-
nico sempre que preciso for.

Não existe uma receita. Cada 
caso é único. 

Fica apenas patente uma 
realidade, cada dia que passa 
na pratica da consultoria é um 
dia diferente. A administração 
do nosso tempo só depende de 
nós. Somos esperados com an-
siedade por todos. Isto é, se nos 
fizermos valorizados. Se nos 
sentirmos e considerarmos as 
pessoas importantes. Porque 
estas sim, as pessoas, são os 
principais recursos para con-
quista do nosso sucesso.

Isto sim é fazer consultoria. 
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Notícias dos Estados

Atuação das delegacias
A atual gestão do CRN-1 em 

MT tem trabalhado com o obje-
tivo de divulgar o papel do Nutri-
cionista na sociedade e a conquis-
ta de novos espaços no mercado 
de trabalho. Isso ocorre através 
de ações de fi scalização, pela  
participação efetiva das Conse-
lheiras na rotina da Delegacia e 
pela representação no Consea/
MT e CEAE/MT, evidenciando 
os interesses da classe e da socie-
dade, bem como a valorização do 
nutricionista nas diferentes áreas 
de atuação.

A gestão atual tem realizado, 
juntamente com instituições de 
ensino e   parceiros, o  Encontro 
de Nutricionistas e Estudantes 
de Nutrição, que se encontra na 
terceira edição, além de outras 
ações, em comemoração ao dia 
do Nutricionista. A programação 
do encontro contempla palestras 
e mesas redondas, abordando te-
mas atuais, relacionados com as 
necessidades do mercado e dos 
profi ssionais do estado. As Con-
selheiras realizam palestras nas 
Instituições de Ensino Superior 
(IES), apresentando a estrutura e 
organização do Conselho, a legis-

lação que rege a atuação do Nu-
tricionista e  o Código de Ética.

Por meio da sua representação 
no CAE/MT, o CRN-1 reuniu-se 
mais uma vez com o Secretário 
de Estado de Educação para so-
licitar a adequação do número 
de nutricionistas para o PNAE. 
Na oportunidade a Secretaria foi 
novamente notifi cada pela fi scal, 
com estabelecimento de prazo 
para adequação.

Dia do Nutricionista
Com a proximidade do Dia 

do Nutricionista, o CRN-1/MT já 
iniciou o planejamento de evento 
comemorativo a ser realizado nos 
dias 29 e 30 de agosto, em par-
ceria  com a UFMT e a UNIC, o 
Programa Cozinha Brasil/Sesi, 
Nestlé, Senac e outros parceiros. 
No evento serão abordados temas 
diversos que contemplam áreas de 
atuação como clínica, produção 
de refeições, alimentação escolar, 
entre outros. A programação será 
divulgada via mala direta.

Mudança de endereço
Não se pode negar que o 

maior ganho para MT foi a 
aquisição de uma sede para a 

Delegacia, bem como a reforma 
e a adequação das instalações 
para melhorar ainda mais os 
serviços oferecidos. A previsão 
é que as reformas estejam con-
cluídas até o início de setem-
bro, quando a delegacia fun-
cionará no novo endereço: Av. 
Rubens de Mendonça n° 990,  
Ed. Empire Center, sala 502, 
Bairro Baú, CEP: 78008-000, 
em Cuiabá/MT

Tocantins no Consea
Em Tocantins, cinco nutricio-

nistas participaram da III Con-
ferência Nacional de Segurança 
Alimentar como delegados es-
taduais: Salete Rauber Klein foi 
como representante do CRN-1, 
Milena de Carvalho foi pela Se-
cretaria Estadual de Saúde, Ge-
orge Bernardo e Felipe Barbosa 
como delegados da sociedade 
civil e Juliana Bruno pela Assis-
tência Social.

No Conselho Municipal de 
Saúde de Palmas houve uma 
mudança na representação dos 
profi ssionais de saúde: o nutri-
cionista Luís César Cardoso foi 
substituído pela colega Salete 
Rauber Klein.

Congresso Nacional 
do Sistema

A
s representantes do CRN -1 
em Mato Grosso e a fi scal 
estiveram em Brasília para 
o II Congresso Nacional do 

Sistema CFN/CRN, que aconteceu no mês de 
maio. Na foto, Tânia Quintella, Vânia Varini 
e Ana Luiza com a vice-presidente Danielle 
Luz, a presidente Adriana Pederneiras e ex-
presidente Maria Olímpia Marotta.
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Agenda do Nutricionist a
EVENTOS

SETEMBRO DE 2007

12ª Convenção Brasília – Saúde, 
Sport, Fitness
Dia: 30 de agosto a 2 de setembro
Local: Centro de Convenções do Hotel 
Blue Tree Park – Brasília-DF
Informações: BsB Fitnness Eventos 
pelo site www.bsbfitness.com.br ou 
pelos telefones (61) 3349-0101 ou 
3349-2838

II Jornada de Nutrição Materno 
Infantil e Pediatria 
Dia: 3 de setembro
Cidade: Lajeado
Site: www.univates.br/jornada 
Promoção: Univates
Inscrições: de 23 de julho a 31 de agosto. 
Informações: Secretaria de Extensão 
e Pós-Graduação, sala 110 do Prédio 
1 da Univates, ou pelos telefones (51) 
3714-7011 ou (51) 3714-7000, ramal 
209, ou e-mail propex@univates.br. 
Inscrições: pela internet ou no 
Atendimento ao Aluno, Prédio 9 da 
UNIVATES, mediante ficha de inscrição 
preenchida. 

OUTUBRO DE 2007
  
8º Congresso Internacional de Nutrição, 
Longevidade & Qualidade de Vida
8º Congresso Internacional de 
Gastronomia e Nutrição
3º Fórum Nacional de Nutrição - São Paulo
2º Simpósio Internacional da 
American Dietetic Association
Data: 4 a  6 de outubro
Local:  São Paulo/SP
Promoção: Nutrição em Pauta www.
nutricaoempauta.com.br 
 
9º Congresso Nacional da Sociedade 
Brasileira de Alimentação e Nutrição 
(SBAN)
Data: 24 a 27 de outubro

Local: Centro Fecomércio de Eventos 
- São Paulo
Informações: www.sban.com.br
Horário: 8h30 às 18h00
Tempo para a apresentação: 30 
minutos
Data limite para envio de trabalhos e 
inscrições: 6 de agosto
Endereço: aganrs@terra.com.br , 
solicitando confirmação de leitura.

III Congresso Internacional de 
Alimentação Escolar para a América 
Latina
Data: 28 e 31 de outubro 
Local: Recife/PE
Tema: “Alimentação Escolar - Direito 
Humano e Direito Universal”
Promoção: Associação Brasileira de 
Saúde e Alimentação Escolar (Abrae) 
e Rede de Alimentação Escolar 
para a América Latina (La Rae). 
Informações: http://www.factos.com.
br/congressoalimentacao2007

CURSOS

Diagnóstico nutricional através de 
sinais e sintomas
Data: 29 de setembro
Palestrante: Denise Carneiro
Duração: 10 horas/aula
Inscrições: www.vponline.com.br
Fone: 3202-4340

Doenças da vida moderna: estresse, 
depressão, síndrome do pânico e 
fibromialgia
Data: 6 de outubro
Palestrante: Bettina Moritz
Duração: 10 horas/aula
Inscrições: www.vponline.com.br
Fone: 3202-4340

Inovação dos alimentos funcionais: 
os impactos que representam para 
as diferentes pessoas
Palestrante: Valéria Paschoal
Duração: 10 horas/aula
Inscrições: www.vponline.com.br
Fone: 3202-4340

Especialização em Nutrição e 
Alimentação Escolar - Brasília/DF
Inscrições: até 30 de agosto
Início das aulas: outubro de 2007
Carga horária: 380 horas
Promoção: IBES - Instituto 
Blumenauense de Estudo 
Superior de Educação
Informações e inscrições: Soraya 
Costa - (61) 9239-7389
E-mail: soraya_nutricao@yahoo.
com.br

Especialização em Nutrição e 
Estética - Brasília/DF
Inscrições: até 30 de agosto
Início das aulas: outubro 2007
Carga horária: 440 horas
Promoção: IBES - Instituto 
Blumenauense de Estudo 
Superior de Educação.
Informações e inscrições: Soraya 
Costa - (61) 9239-7389
E-mail: soraya_nutricao@yahoo.
com.br

XXI Curso Ganep de 
Especialização em Nutrição 
Clínica
Data: outubro de 2007 a outubro 
de 2008 (uma vez por mês, aos 
sábados e domingos)
Local: Brasília – DF
Promoção: Grupo de Nutrição 
Humana – Ganep
Informações: (11) 3284-6318 
ramal 105 ou 109.
curso.brasilia@ganep.com.br 

Vigilância Sanitária e Controle 
de Qualidade dos Alimentos
Início: 2º semestre de 2007
Investimento: 90,00 (inscrição) + 
18 parcelas de R$ 330,00
Certificação: Faculdades 
Integradas da Terra de Brasília
Informações: 0800 725 6300 ou 
www.qualittas.com.br 
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