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Nos dias 26 e 27 de novembro de 2013, a Câmara Intersetorial de 

Segurança Alimentar e Nutricional de Santa Catarina (CAISAN/ SC) realizou 

em Florianópolis a Oficina do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional 

de SC (SISAN/SC) com o tema " Implantação e Consolidação do Sistema de 

Segurança Alimentar e Nutricional de SC. Na ocasião estavam presentes 

representantes do governo e da sociedade civil para apresentar suas contri-

buições na elaboração do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) 

de SC.  

           O Conselho Regional de Nutricionistas de SC (CRN10), como represen-

tante da sociedade civil, com base no conceito de SAN, apresentou a se-

guinte proposta para o Plano de SAN: "garantir a contratação do profissio-

nal nutricionista e técnico em nutrição e dietética para compor o quadro 

técnico nas secretarias de educação (alimentação escolar) e saúde 

(hospitais e unidades básicas de saúde) com carga horária e número de pro-

fissionais compatíveis para a plena execução das suas atribuições. 

 

A alimentação fora do lar já é hábito de 70% dos brasileiros, segundo 

pesquisa de mercado consumidor.  Comprometido com a qualidade dos ser-

viços oferecidos pelo segmento da alimentação fora do lar, o Conselho Regi-

onal de Nutricionistas da Décima Região - Santa Catarina/CRN-10, com o a-

poio da ABRASEL/SC, ABIH-SC e SHRBS - Florianópolis, promoveu o seminá-

rio: “Alimentação Fora do Lar – Diálogo com Gestores”.  

O evento destinado aos empresários e responsáveis técnicos deste 

setor ocorreu em 22 de novembro, no Hotel Castelmar e  abordou temas 

como: Gestão de custos, a base para o desempenho financeiro do seu negó-

cio; Empreendimentos Gastronômicos; Nutricionista: resultado no prato, no 

bolso e na satisfação do seu cliente. 
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A obesidade é uma doença crônica que afeta cerca de 18 mi-

lhões de brasileiros. Somando o total de pessoas com sobrepeso, o 

montante chega a 70 milhões. A Comissão de Saúde da Assembleia 

Legislativa de Santa Catarina realizou no dia 30 de outubro, um de-

bate sobre o tema, o CRN10 estava presente para contribuir neste 

assunto de fundamental importância para a categoria. 

A alimentação saudável aliada à prática de atividade física é 

apontada como a melhor forma de combater e de prevenir a obesi-

dade, segundo a Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas 

da 10ª Região de SC, Janaina Sempre Bom. “Temos o papel de edu-

car as pessoas para que façam escolhas mais saudáveis, contribuindo 

para evitar a obesidade”. Dados do Ministério da Saúde apontam 

que a obesidade infantil afeta em média um terço das crianças brasi-

leiras entre cinco e nove anos, número que, há 25 anos, era de 13%. 

O CRN 10 marcou presença no 5° Encontro Nacional dos Con-

selhos Profissionais que aconteceu de 17 a 19 de outubro em Floria-

nópolis. O evento foi promovido pela Associação dos Conselhos Pro-

fissionais de SC, e a Conselheira Ana Jeanette Lopes de Haro partici-

pou da organização do evento como representante do CRN10. Duran-

te o evento, o Presidente do CFN, Élido Bonomo, concedeu entrevista 

para a TVAL de SC sobre as ações do Sistema CFN/CRN frente aos sis-

temas alimentares sustentáveis para segurança alimentar e nutricio-

nal, tema este abordado pela FAO durante o Dia Mundial da Alimen-

tação. 
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O CRN10, através do site, vem oferecendo serviços aos profissionais e 

cidadãos que procuram informações sobre nutrição e saúde. O Link BUSCA NU-

TRI – é uma ferramenta que procura aproximar os profissionais à população 

que precisa de contatos de profissionais da área clínica para atendimento nu-

tricional. Já na área OPORTUNIDADES, a proposta é de aproximar profissionais 

de empresas, com a divulgação de oportunidades de trabalho para Nutricionis-

tas e Técnicos em Nutrição e Dietética. Além disso, na área FISCALIZAÇÃO, e-

xistem mais duas ferramentas disponíveis aos profissionais: MANUAIS / MATE-

RIAS PARA DOWNLOAD e ATUAÇÃO DE PROFISSIONAIS. Acesse o site e veja 

como você pode utilizar os espaços.  

Nos meses de março a maio o CRN10 estará nas cidades de Videira, Chapecó, Joinvile, Balneário Cambori-

ú,  e Tubarão com o Projeto Interior é 10. No início do primeiro semestre o CRN10 em parceria com o Ministério 

da Saúde estará promovendo um evento sobre o Guia Alimentar para População Brasileira. 

            Profissional, caso seus dados (endereço, telefone, e-mail) estejam desatualizados no CRN, entre em con-

tato por e-mail e atualize-os;  crn10@crn10.org.br 

Buscando outros meios de comunicação com os profissionais e a sociedade, estamos criando uma Fan Pa-

ge no Facebook, contamos com a participação de todos. www.facebook.com/CRN10SantaCatarina 

 

INFORMAÇÕES SOBRE NUTRIÇÃO E SAÚDE  

MENSAGEM DO CRN10: BOAS FESTAS ! 

          O Conselho Regional de Nutricionistas Décima Região - SC deseja a todos um ótimo natal e um ano novo 

com muita saúde e prosperidade. São nos pequenos gestos e atitudes do nosso dia-a-dia que devemos propor-

cionar o mínimo de alegria e compreensão a todos que nos cercam. Que a paz reine em nossos corações neste 

natal e que esse novo ano que se aproxima seja uma porta aberta para novos sonhos, renovações de fé e muita 

paz para o nosso mundo. Boas Festas!    

Conheça nosso site: WWW.CRN10.ORG.BR 
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Leo Pereira  - Jornalista Responsável (SC 03115) 
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