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Alimentação fora do lar na Festa do Trabalhador em Blumenau

Conselheiras do CRN10 com alunas da FURB E UNIASSELVI

O Parque Vila Germânica, em Blumenau, recebeu no dia
1º de maio a Festa
do Trabalhador, com
atividades que envolveram brincadeiras, feiras, shows,
orientações na área
da saúde, nutrição e
estética. O CRN10 se
fez presente no evento dando continuida-

de à campanha sobre
a alimentação fora
do lar, os estudantes
de nutrição da FURB
e UNIASSELVI de Blumenau, participaram
com orientações nutricionais. No evento,
o conselho promoveu
a diminuição do consumo de gorduras,
sal e açúcar durante
as refeições diárias
feitas fora de casa.
O CRN10 procurou
estimular a alimentação adequada e saudável com a redução
desses
nutrientes.
Além de todas essas
dicas, a comunidade

foi convidada a participar da avaliação
antropométrica
e
após o resultado do
IMC receberam orientações de como realizar uma alimentação
saudável e segura
fora do lar. O CRN10
atendeu mais de 350
pessoas de todas as
idades.
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Dia do Técnico em Nutrição e Dietética
O CRN10, em parceria com a Escola
Técnica Geração,
realizou, no dia 27
de
junho,
um evento em comemoração ao Dia
do Técnico em Nu-

trição e Dietética. Em Santa Catarina, o Conselho
Regional de Nutricionistas Décima
Região vem trabalhando constantemente para que as

determinações legais para o exercício da profissão sejam
cumpridas,
tanto pelos órgãos
públicos
quanto
pelas instituições
privadas. Ao mes-

1

LAR

mo tempo, tem atuado junto a eles
para garantir os
direitos da população à educação alimentar e a uma alimentação adequada.
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II Encontro de formação profissional e ética do CRN10

O

Conselho
Regional
de
Nutricionistas
da Décima Região
promoveu, no dia 14
de junho de
2013, o II EnII Encontro de Formação Profissional e Ética do
contro da ForCRN10.
mação Profissional e Ética do
CRN10, com o tema
“Qualidade na For-

mação e Exercício
Profissional, Presente
e Futuro”.
O encontro ocorreu
no auditório do Ministério Público de
SC, em Florianópolis,
e contou com 26 participantes, entre estudantes e professores
de cursos de graduação em Nutrição: UNISUL Pedra Branca,
UNI-VALI,
IELUSC

(Representantes), Estácio e Católica de SC.
Atendendo ao convite
do CRN10, a Professora Neila Viçosa da
UFSC apresentou o
tema “Formação Continuada”. Na sequência, a Conselheira representante do CFN,
Deise Baptista, apresentou a situação atual dos cursos de nutrição no Brasil.

Projeto interior é 10
“REFLEXÕES
SOBRE A
ATUAÇÃO
DO
NUTRICIONISTA
NA
ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR”

O

Projeto Interior é
10 busca integrar o
Conselho Regional de Nutricionistas e profissionais, facilitando
as trocas de experiências e proporcionando um
diálogo entre os nutricionistas e sua entida-

de. As cidades de Lages, Xanxerê, Criciúma, São Bento do Sul,
Blumenau
e
São Miguel do
Oeste
foram
eleitas
em 2013 as regiões
para a realização do

evento. O tema central
foi a alimentação escolar pública. Cerca de
200 nutricionistas assistiram à palestra
“Reflexões sobre a
Atuação do Nutricionista na Alimentação
Escolar”, proferida pela Msc. Cristine Garcia
Gabriel.

Resolução CFN Nº380/05

A

Resolução
CFN nº 380/05 define as áreas de atuação do nutricionista
e suas atribuições;
estabelece parâmetros numéricos de
referência, por área
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de atuação; e dá outras providências. O
Conselho Regional
de Nutricionistas da
Décima Região CRN10 faz parte do
Grupo de Trabalho
que está estudando
a reformulação da

R e s o l u ç ã o
nº380/05, e acredita
que as áreas de atuação do nutricionista estão ampliando
e o Sistema CFN/
CRN precisa atualizar suas legislações.
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CRN10 em reunião com a diretora da VISA estadual
Ações conjuntas fortalecem resultados.
Com esse objetivo,
a Presidente do CRN
10, Ana Jeanette Lopes de Haro, a Coordenadora da Comissão de Fiscalização,
Maria Augusta Vilela

e a Fiscal Coordenadora, Jeanini Zamboni, participaram de
reunião com a Diretora da Vigilância Sanitária Estadual, Raquel Ribeiro Bittencourt. Para que sejam
alcançadas melhori-

as, é preciso haver
uma ação conjunta
entre a sociedade e o
estado. Esse encontro
ocorre desde o primeiro ano de instalação do CRN10, em
Santa Catarina.

“CRN10
DIVULGANDO
A PROFISSÃO
DO
NUTRICIONISTA.”

CRN10 na mídia

Greice Bordignon
Conselheira CRN10
Record News

Francini
Ferrari
Conselheira
CRN10
Ric Record
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Janaina Sempre Bom
Vice-Presidente CRN10
Record Newsj
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Presidente CRN10

O

Conselho Regional de Nutricionistas da
Décima Região é uma
autarquia federal sem
fins lucrativos, de interesse público, com poder delegado pela União
para normatizar, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício e as atividades da profissão de
nutricionista no estado
de Santa Catarina, em
defesa da sociedade.
Ana Jeanette Lopes de
Haro
Presitente
(CRN10 0761)

O Sistema CFN/CRN tem
como órgão central o
CFN (Conselho Federal
de Nutricionistas) e é
integrado, atualmente,
por dez Conselhos Regionais de Nutricionistas.
Sendo o CRN10 o Regional mais recente, tendo
tomado posse em 05 de
Outubro de 2009 seu
primeiro colegiado. O
Sistema se mantém com
a arrecadação proveni-

ente de anuidades, taxas, multas e emolumentos (taxa cobrada
pela expedição de documentos), recolhidos por
pessoas
físicas
(nutricionistas e técnicos)
e
jurídicas
(empresas e instituições).
O Plenário do Conselho
Regional é constituído
por 18 (dezoito) Conselheiros, eleitos pelo voto
direto dos nutricionistas
inscritos. A participação
dos Conselheiros é voluntária e as ações desenvolvidas obedecem
a planejamento prévio,
estabelecido ao final do
ano no Plano de Ações
e Metas do Regional. As
ações previstas devem
estar contempladas na
Programação Orçamentária, com base na arrecadação das anuidades,

www.crn10.org.br
Leonardo Pereira
Jornalista / SC 03115
www.clubedaimprensa.com.br

taxas e emolumentos
recolhidos. As atividades financeiras praticadas pelo CRN são submetidas à auditoria do
Tribunal de Contas da
União.
A estrutura organizacional do CRN conta com o
Plenário, como instância
decisória; a Diretoria
enquanto instância executiva, composta por
quatro
conselheiros; com as Comissões
Permanentes de Fiscalização, Ética, Formação
Profissional, Comunicação, Tomada de Contas
e Licitação; com as Coordenações de Fiscalização, Técnica e Administrativa e seus respectivos Setores Operacionais.

