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O Conselho Regional de Nutricionistas da Décima Região promoveu pelo 4º 
ano evento alusivo ao Dia do Nutricionista, comemorado em 31/08. A proposta a 
partir de 2012 é de associar a confraternização social a um momento de reflexão 
sobre a atuação dos profissionais. Em 2013 foram abordadas as relações humanas 
no ambiente de trabalho, com a Palestra: “Trabalho e Vida: Laços, Identidade e De-
safios”, proferida pelo Professor da PUC/PR e Psicólogo Cloves Amorim. A comemo-
ração ocorreu no centro de Florianópolis, no dia 29/08 e contou com participação de 
muitos profissionais. 

 

II ENCONTRO DE NUTRICIONISTAS DO CRN10 
 

            Conforme previsto na Política Nacional de Fiscalização, a orientação dos 

profissionais para a melhoria contínua da qualidade dos serviços é de máxima 

importância, portanto faz parte das ações permanentes do CRN-10.Com este 

propósito, no dia 23/08, foi realizado o II Encontro de Nutricionistas em Floria-

nópolis, cujos temas principais foram alimentação escolar na rede privada, em-

preendedorismo e marketing.   

            As palestrantes Luciane Gonçalves de 

Lima e Joana Vience Gluck apresentaram 

como tema a “Atuação do Nutricionista em 

Escolas da Rede de Ensino Privado” e Celiane Gonçalves tratou das “ Estra-

tégias Para o Sucesso Profissional - Empreendedorismo e Marketing Pessoal 

na Nutrição”.O evento proporcionou à categoria, além do conteúdo técnico-

científico, exemplos práticos, motivação no trabalho, estratégias profissio-

nais, com total interação entre os participantes. 



PROJETO DE LEI PARA CRIAÇÃO DO COMSEA 

XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS  

MUNICIPAIS DE SAÚDE 
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II SEMINÁRIO DE PRÁTICAS 

INTEGRADAS DA REGIÃO SUL 

O Congresso desse ano, realizado de 08 a 10 de julho, em Brasília, comemorou os 25 anos do SUS e do 
CONASEMS, o que justifica uma discussão ainda mais aprofundada sobre problemas e soluções para a saúde pú-
blica brasileira, especificamente o nosso Sistema Único de Saúde, que ainda enfrenta problemas. Ao longo dos 
quatro dias, foram desenvolvidas oficinas, seminários, lançamentos de publicações, painéis, mesas redondas e 
outras diversas atividades e mostras. 

 O evento foi importantíssimo para troca de ideias com gestores de todo o país, trabalhadores da saúde, 
pesquisadores, usuários dos serviços e demais atores que constroem a saúde pública brasileira.O CRN10 esteve 
representado pela Presidente Ana Jeanette Lopes de Haro e a Fiscal Coordenadora Jeanini Zamboni. 

O CRN10 participou da realização do II Seminário de Práticas Inte-
grativas da Região Sul, que ocorreu entre os dias 04 e 05 de julho, na As-
sembleia Legislativa de SC, em Florianópolis.  

O objetivo do evento foi de estimular e fortalecer as práticas inte-
grativas e complementares, envolvendo e levando os participantes a uma 
reflexão aprofundada do tema, a partir de trocas de experiências e de in-
formação técnico-científicas.  

Os encaminhamentos do Seminário foram anexados à proposta de 
reformulação da Política Estadual de Práticas Integrativas. 
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FRENTE CATARINENSE EM DEFESA DA SAÚDE 
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XII CONGRESSO NACIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE  

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 Nos dias 14 e 16/08 a fiscalização do CRN-10 apresentou no XII Congresso Brasileiro da SBAN, em Foz do 
Iguaçu, dois pôsteres com evidências na alimentação escolar pública e em Unidades de Alimentação e Nutrição 
(UAN).Os dados apresentados referem-se aos roteiros técnicos aplicados durante as visitas fiscais com os devi-
dos Responsáveis Técnicos.  

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA:  

USO INDEVIDO DE SUBSTÂNCIAS EM ACADEMIAS 
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              A Frente Catarinense em Defesa da Saúde, criada em 16/07/13, conta com a participação de várias enti-

dades representativas dos profissionais da área da saúde, incluindo o Conselho Regional de Nutricionistas da 

Décima Região (CRN10). A Frente criada em um primeiro momento para debater o PL sobre o Ato Médico, hoje 

a Lei 12.842/13, atualmente reúne-se para traçar estratégias em conjunto a fim de debater a atuação dos profis-

sionais da saúde nos serviços públicos.  

             Sobre a Lei 12.842/13, que regulamenta o exercício da Medicina, os vetos feitos pela Presidente Dilma 

Roussef foram mantidos pelo Congresso Nacional, o que garante aos profissionais de saúde exercerem suas ati-

vidades com plenitude e o direito à saúde multiprofissional aos cidadãos.   

           

 

             No dia 18/09/13 ocorreu Audiência Pública sobre Academias e Promo-

ção da Saúde debatendo o uso indevido de substâncias que estimulam o ana-

bolismo dentro de espaços que deveriam promover saúde. A audiência foi 

realizada por proposição do Dep. Volnei Morastoni, Presidente da Comissão 

de Saúde da ALESC e organizada pelos Conselhos Regionais de Educação Físi-

ca, de Nutricionistas e o de Farmácia, além da Vigilância Sanitária Estadual.   

             CRN10 esteve representado pela Presidente Ana Jeanette F. Lopes de 

Haro e a Coordenadora da Comissão de Formação Profissional, Adriana Salum, que falou sobre a prescrição 

de suplementos alimentares pelo nutricionista.  O evento também contou com a participação de outras enti-

dades, dentre elas: Conselho Regional de Educação Física, Conselho Regional de Farmácia, Conselho Regional 

de Medicina Veterinária, Vigilância Sanitária Estadual, Sindicatos das Academias do Estado de SC, Associação 

Catarinense de Nutrição, Associação Brasileira de Endocrinologia, Correios, Polícia Federal, CONSEA de Jara-

guá do Sul, CMS de Laguna.   

            O resultado da audiência pública foi a criação de uma subcomissão para encaminhar as propostas fei-

tas e traçar ações, a fim de minimizar o uso indiscriminados de anabolizantes e suplementos. 



 

PALESTRA DO CRN10 NO CURSO DE NUTRIÇÃO  NA  

UNIVERSIDADE DO SUL DE SC 

No dia 05 de setembro, na UNISUL, em Palhoça, a Conselheira Nádia Guesser e a Coordenadora Técnica 
Pietra Klein ministraram palestra sobre a função do Conselho Regional de Nutricionistas. O CRN10 foi convidado 
a participar de uma aula sobre as competências das entidades da nutrição, juntamente com o Sindicato do Nutri-
cionistas de SC, representado pela Presidente Fátima Fuhro, a Associação Brasileira de Alimentação e Nutrição 
(ASBRAN), representada pela Nutricionista Ana Paula Ferreira, também Coordenadora do Curso de Nutrição da 
UNISUL e a Associação Catarinense de Alimentação e Nutrição (ACAN), representada pela Nutricionista Patrícia 
Mª de Oliveira Machado, para os alunos da segunda fase do curso de nutrição.  

Os acadêmicos participaram ativamente da palestra do CRN10  através de perguntas sobre o Conselho e a 
atuação do nutricionista. A professora responsável pela organização da aula, Fernanda Gavioli informou que este 
momento de aproximação entre os alunos e as entidades da nutrição será realizado novamente ao final do cur-
so, para reforçar o entendimento da finalidade de cada entidade, antes dos alunos ingressarem no mercado de 
trabalho. O Conselho destaca que as instituições de Ensino Superior que tiverem interesse em ter a presença do 
Regional nas aulas do curso de Nutrição devem entrar em contato com o CRN. Ao mesmo tempo que reforçam a 
disponibilidade no site de material elaborado para ser ministrado na disciplina de ética do curso. 

CRN10 NA MÍDIA 
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