Conselho Regional de Nutricionistas – 10ª Região
Plano de Ação e Metas – 2017

Política Nacional de
Comunicação

Política Regional de Comunicação

Projeto

Ação/Operação

Descrição da Ação /
Operação

Contratar
assessoria de
imprensa

Contratação de
assessoria de
Comunicação

Material de
publicidade

Elaboração e
impressão de material
de divulgação

Promoção do
Dia do
Nutricionista

Realizar evento ao
longo do mês para
categoria.

Produto

Acompanhamento e
divulgação de eventos
na midia, entre outros

Gestão de Comunicação

Resultados
Esperados

Cronograma de
Execução

Liderança

Recursos Necessários

De acordo com
eventos do CRN10
Promover a
Diretoria, Comissão
– Dia da Saúde e
visibilidade do CRN
de Comunicação, Contratação de serviços
Nutrição, Dia do
e a comunicação
Assessoria Jurídica,
específicos.
Nutricionista e Dia
com o profissional
Setor Administrativo
Mundial da
Alimentação

Folders, banners,
faixas; outdoor

Promover a
visibilidade do CRN
e a comunicação
com o profissional

Palestras, entrevistas
na mídia, fórum para
profissionais. Anúncio
na mídia; outdoor.

Promover a
valorização do
Nutricionista, a
aproximação entre o
regional e os
profissionais.
Divulgação do
CRN10.

De Janeiro a
Dezembro - 12
meses

Diretoria, Comissão
Contratação de serviços
de Comunicação,
específicos.
Setor Administrativo

Agosto de 2017.

Ajuda de custo,
deslocamento, diária,
Diretoria Comissão
material de expediente,
de Comunicação,
brindes institucionais,
Assessoria de
impressão, coffee break,
Imprensa, Setor
locação de auditório e
Administrativo,
mídia, palestrante,
parceiros.
passagens, anúncio na
mídia.
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Gestão de Comunicação

Dia da Saúde e
Nutrição

Participar de eventos
alusivos ao dia da
saúde e nutrição

Promover a
Orientação nutricional,
importância da
para comunidade,
saúde e nutrição e a
distribuição de material
comunicação com a
informativo.
população

Promoção de
evento do Dia
TND

Realizar campanha
para elaboração de
material e eventos na
data comemorativa da
categoria com
orientação a
comunidade.

Promover a
valorização do TND,
Palestras, entrevistas, a aproximação entre
seminários. Anúncio na
o regional e os
mídia.
profissionais.
Divulgação do
CRN10.

Dia Mundial da
Alimentação

Realizar evento na
semana mundial da
alimentação para a
comunidade.

Reuniões de
rotina e
organização de
eventos da
comissão

Realizar reuniões de
alinhamento dos
assuntos referentes a
Comissão.

Orientação nutricional,
para comunidade,
distribuição de material
informativo.

Reunião da
comunicação

Promover a
valorização do
Nutricionista, a
importância da
alimentação
saudável.
E aproximar o
CRN10 dos
profissionais, bem
como sua
divulgação.
Alcançar o
planejamento da
comunicação.

31 de Março

Diretoria Comissão
de Comunicação,
Assessoria de
Imprensa, Setor
Administrativo,
parceiros

27 de junho

Ajuda de custo,
Diretoria Comissão
deslocamento, diária,
de Comunicação,
material de expediente,
Assessoria Jurídica,
impressão, coffee break,
Assessoria de
locação de auditório e
Imprensa, Setor
mídia, palestrante,
Administrativo,
passagens, anúncio na
parceiros.
mídia.

16 de outubro

Diretoria Comissão
de Comunicação,
Assessoria Jurídica,
Assessoria de
Imprensa, Setor
Administrativo,
parceiros.

Ajuda de custo,
deslocamento, diária,
material de divulgação,
confecção de banner,
divulgação na mídia.

De janeiro a
dezembro de 2017

Comissão de
comunicação,
assessoria de
imprensa e setor
administrativo do
CRN 10.

Ajuda de custo, material
de expediente,
impressão de material.

Ajuda de custo,
deslocamento, diária,
material de divulgação,
confecção de banner,
divulgação na mídia.
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Promoção de
datas
comemorativas

Divulgar datas
comemorativas ligadas
a Nutrição

Divulgar em meios de
comunicação (Fan
Page e mídia
espontânea)

Gestão de Comunicação
Informar
tecnicamente a
comunidade sobre
os temas ligados a
Nutrição

De janeiro a
dezembro de 2017

Comissão de
comunicação,
conselheiras,
assessoria de
imprensa e setor
administrativo do
CRN 10.

Ajuda de custo, material
de expediente,
impressão de material.

