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FOLHETIM CRN10 

O Conselho Regional de Nutricionistas 10ª Região/SC (CRN10) foi um dos apoiadores do evento 

alusivo ao Dia Mundial de Alimentação junto ao Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de SC 

(CONSEA/SC) e à Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional de SC (CAISAN/SC).  

O encontro foi dividido em dois momentos: pri-

meiramente, pela manhã, sessão ordinária na Assem-

bleia Legislativa; em seguida, durante à tarde, pales-

tras no auditório do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de Santa Catarina (CCS/UFSC).  

O tema principal do evento foi sugerido pela 

FAO, uma vez que 2014 é considerado o ano da Agri-

cultura Familiar. A partir desse tema amplo, surgiram 

os demais temas das palestras: História da Alimenta-

ção; Agricultura Urbana; Alimentos Orgânicos; Ações 

de Segurança Alimentar e Nutricional no Supermerca-

do (Hippo), em Florianópolis; e o Sistema de Rastrea-

bilidade de Alimentos (Paripassu).  

O objetivo desse evento foi mostrar a importân-

cia da agricultura familiar e, a partir dos temas aborda-

dos nas palestras, elaborar uma “Carta Conscientiza-

ção” sobre o “Direito Humano à Alimentação Adequa-

da”.  

No Brasil, cerca de 70% dos alimentos consumi-

dos pela população são produzidos pela agricultura 

familiar. Durante o evento, também foi discutido como 

a sociedade pode valorizar esses sistemas alimentares 

tradicionais. Fizeram parte do público alvo do encon-

tro: estudantes (nutrição, agronomia e gastronomia), 

agricultores, comerciantes e gestores públicos.  

DIA  MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 
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V Jornada de Comunicação  
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Nos dias 30 e 31 de outubro, na sede do Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região, em São 

Paulo, ocorreu a III Jornada de Atualização de Fiscais do Sistema CFN/CRN, com o objetivo de atualizar os 

nutricionistas que fiscalizam o Sistema.  

Participaram da Jornada: coordenadores dos setores de Fiscalização; coordenadores da Comissão de 

Fiscalização; e presidentes dos Conselhos Regionais. No primeiro dia, foram abordados temas como: motiva-

ção; legislação sanitária de abrangência nacional aplicada à fiscalização; nutrição em esportes; e o Seminário 

Regional de Fiscalização da Região Sul. No segundo dia do evento, os palestrantes convidados trataram dos 

seguintes assuntos: Consenso Nacional de Nutrição Oncológica e Inquérito Brasileiro de Nutrição; Consenso 

sobre Habilidades e Competência do Nutricionista no âmbito da Saúde Coletiva e a prática do Nutricionista 

em Atenção Básica; NASF; e Bando de Leite Humano.  

O CRN-10 esteve presente no evento com a participação da vice-presidente, Ana Jeanette Lopes de Ha-

ro, da coordenadora da Comissão de Fiscalização, Maria Augusta Vilela, da coordenadora do setor de Fiscali-

zaçao, Jeanini B. Zamboni, e de nutricionistas fiscais, Laura A. Frischenbruder, Rafaela Bertuol e Priscilla P. 

III Jornada de atualização de Fiscais 

Em 2015, ocorrerá eleição para nova gestão do CRN10, 

e os profissionais com inscrição ativa são obrigados a votar. 

O Conselho alerta sobre os prazos para inscrição de chapa, 

votação e justificativa, uma vez que se torna necessário esta-

rem em dia com os pagamentos de anuidade para o direito do 

voto.  

Durante o período eleitoral, as informações, além de 

constarem no site e na fanpage, serão enviadas por corres-

pondência e e-mail, por isso os profissionais devem manter 

seus dados cadastrais atualizados (endereço, e-mail, telefone).  

CRN10: Eleições 2015 

O Conselho Regional de Nutricionistas 10ª Região/SC (CRN10) participou da V Jornada de Comuni-

cação do Sistema CFN/CRNs. A Presidente Janaína Sempre Bom, a Coordenadora da Comissão de Comuni-

cação Greice Bordignon e Pietra Diehl Klein, da Comissão de Licitação, estiveram no evento, representando 

o Conselho de SC.  

O encontro foi realizado na sede do Conselho Federal, em Brasília, com o objetivo de definir as ativi-

dades e as estratégias de comunicação para 2015. Durante a Jornada, todos os Conselhos Regionais apresen-

taram atividades e ações de comunicação já desenvolvidas.  



CRN10  NA  MÍDIA  

 

Greice Bordignon 
Conselheira CRN10 

 
Ver Mais - Ric Record 

 
(Entrevista sobre as frutas da primavera)  
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Janaina Sempre Bom  
Presidente CRN10 

 
Jornal do Continente—Record News 

 
(Entrevista sobre o Dia Mundial da Alimentação) 

  

 

Anauã Franco  
Nutricionista CRN10 

 
Ver Mais - Ric Record 

 
(Entrevista sobre o Dia Mundial da Alimentação)  

 

Janaina Sempre Bom  
Presidente CRN10 

 
Jornal da BAND—TVBV 

 
(Entrevista sobre a Obesidade em SC) 
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CRN10  NA  MÍDIA 

 

Anauã Franco  
Nutricionista CRN10 

 
Vida e Saúde - RBSTV 

 
(Entrevista sobre os benefícios e as  

propriedades da ostra)  

 

Janaina Sempre Bom  
Presidente CRN10 

 
SBT Meio Dia - Rede SBT TV 

 
(Entrevista sobre o Horário de Verão e as  

mudanças dos hábitos alimentares) 

  

 

Marcos José  
Presidente Consea/SC 

 
Bom Dia SC - RBSTV 

 
(Entrevista sobre o Dia Mundial da Alimentação) 

 

Fernanda Camargo 
Nutricionista CRN10 

 
Programa SBT Saúde  - Rede SBT TV  

 
(Entrevista sobre Benefícios da Horta)  



CRN10  NA  MÍDIA 

 

Janaina Sempre Bom  
Presidente CRN10 

 
Ver Mais - Ric Record 

 
(Entrevista sobre a lancheira para adultos) 

 

Gabriela Lessa 
Conselheira CRN10 

 
SBT Meio Dia -  Rede SBT/TV 

 
(Entrevista sobre o Dia Mundial da Alimentação)  
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Greice Bordignon 
Conselheira CRN10 

 
Programa Cidade na Record - Rádio Record 1470  

 
(Entrevista sobre o Dia Mundial da Alimentação  

 

Anauã Franco  
Nutricionista CRN10 

 
RBS Notícias - RBSTV 

 
(Entrevista sobre o Dia Mundial da Alimentação, o  

benefício do azeite e os perigos do sal) 



Mensagem CRN10 

Mais um ano chega ao fim e a nossa sensação de tarefa cumprida nos enche de alegria. É um momento 

de paz, onde todas as pessoas se abraçam, se entendem, se cumprimentam e buscam por novos sonhos, para 

tentar descobrir a razão de ser feliz de verdade.  

É com grande satisfação que o Conselho Regional de Nutricionistas Décima Região/SC – CRN10 agra-

dece aos parceiros, colegas e colaboradores por mais um ano de conquistas. O Conselho deseja a todos um 

ótimo natal e um ano novo com muita saúde e prosperidade. Que o espírito natalino esteja com vocês agora e 

em cada dia do novo ano.  

 

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo !!! 

Leonardo Pereira Jornalista / SC 03115 
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Letícia Klempous  
Nutricionista CRN10 

 

Michele De Souza Sereio  
Nutricionista CRN10 

Convite aos nutricionistas  

Em decorrência da grande procura da mídia pelo conhecimento dos profissionais da nutrição, o 

CRN10 elaborou um cadastro para os nutricionistas interessados em participarem das entrevistas e reporta-

gens para o próximo ano.  

O cadastro será feito através de um formulário que deverá ser devidamente preenchido e encaminha-

do para o CRN10 por e-mail, FAX ou correio. A divulgação do documento estará à disposição dos profissi-

onais na área FORMULÁRIOS do site (http://www.crn10.org.br/index.php/formularios/). As informações 

preenchidas serão de uso exclusivo do CRN10.  

A iniciativa busca aproximar e valorizar o exercício profissional de forma ética e responsável com a 

imprensa. O Conselho agradece a colaboração das profissionais Letícia Klempous e Michele De Souza Se-

reio pela representatividade em 2014.   


