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CRN10 EM BLUMENAU NA FESTA DO TRABALHADOR
No dia 1 de maio, o CRN10 participou da Festa do Trabalhador, um evento tradicional realizado pela Prefeitura Municipal de Blumenau no Parque Vila Germânica. O objetivo foi realizar avaliações
antropométricas (peso, altura, IMC), bem como orientações de como
preparar uma alimentação saudável, seguindo os “10 Passos para
uma Alimentação Saudável”, do Ministério da Saúde.
Estes atendimentos foram realizados por alunos capacitados
e selecionados na Universidade Regional de Blumenau. Os mesmos
foram supervisionados por professores e nutricionistas do CRN10.
Neste ano 289 pessoas receberam orientações nutricionais, e quando necessário, foram orientados a buscar profissionais habilitados no
BUSCA NUTRI, serviço do site do CRN10 onde a própria comunidade
poderá encontrar o nutricionista mais próximo da sua região.
O CRN10 agradece a Prefeitura Municipal de Blumenau pela
grande oportunidade de estar realizando na cidade este nosso projeto
e a participação e empenho dos alunos do curso de Nutrição da Universidade Regional de Blumenau - FURB.

Fórum Catarinense de Combate aos Impactos
dos Agrotóxicos e Transgênicos
O CRN10 é uma das entidades signatárias do Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos
Agrotóxicos e Transgênicos (FCCIAT). O objetivo do Fórum é ser um espaço permanente, plural, aberto
e diversificado de debate para a formulação de propostas, discussões e fiscalizações de políticas públicas relacionadas aos impactos dos agrotóxicos, produtos afins e transgênicos na saúde do trabalhador,
do consumidor, da população e do ambiente.
A aprovação do Regimento Interno e a criação de quatro Comissões Temáticas sobre Regulação,
Impactos, Segurança Alimentar e Mercado, em reunião plenária realizada no dia 24 de março de 2015,
deram ao Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos (FCCIAT) os
instrumentos para estabelecer a metodologia básica de organização das atividades dos representantes
de quase 60 organizações públicas e privadas que subscreveram o ato constitutivo da sua criação.
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Novo Código de Ética

O CRN-10, conforme orientação do CFN, por meio da Comissão Especial do Código de Ética
(CECET) Nacional, realizou no período de 18 de março à 15 de abril, quatro fóruns regionais de escuta
dos profissionais para construção do novo Código de Ética. Cerca de 84 participantes estiveram presentes entre nutricionistas e estudantes de Nutrição.
As regiões elencadas para realização dos eventos foram definidas pela Comissão Especial do
CRN10 com base no número de profissionais, na distribuição geográfica e na presença de Universidade. A proposta foi de realizar o momento dentro de Universidades, para facilitar a participação dos docentes e alunos e promover uma maior aproximação com as Instituições de Ensino Superior (IES) de
Santa Catarina (SC), sendo assim, foram definidos os municípios de Itajaí, Criciúma, Florianópolis e
Chapecó para realização dos eventos.
Os fóruns foram programados, organizados e realizados pela CECET Regional que estabeleceu a
seguinte metodologia de trabalho dos eventos: Abertura com a contextualização do processo de construção do novo documento, realizada por um membro da Comissão; Palestra sobre ética, com enfoque
mais abrangente, conceitos e reflexões, para que fosse possível fomentar discussões no momento coletivo. As palestras foram ministradas por Rita de Cássia Gabrielli Souza Lima.

Projeto Interior é 10
Joaçaba, Lages, Jaraguá do Sul, Blumenau
e Criciúma foram as cidades escolhidas para sediar o projeto no ano de 2015.
Além do incremento de visitas fiscais nas
regiões contempladas, o CRN10 oportuniza
troca de experiências, atualização técnicocientífico e principalmente objetiva o aumento de
diálogo entre profissionais e sua entidade de
classe.
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Novo Guia Alimentar para a
população brasileira
O novo conteúdo do Guia Alimentar para a População Brasileira foi apresentado com recomendações de consumo de açúcar para adultos e crianças. A recomendação atual é de que o consumo diário
não ultrapasse 10% das calorias ingeridas diariamente, em uma dieta saudável. Maiores benefícios à saúde podem ser alcançados se o consumo diário de açúcar for reduzido para 5% das calorias ingeridas
(ou cerca de 25g de açúcar por dia).
Além da orientação geral de limitação do consumo
diário de açúcar, em todas as fases do curso da vida, a
OMS apresenta uma série de orientações classificadas
como de forte impacto, se colocadas em prática. Estas
ações podem ser adotadas como políticas públicas na maioria dos contextos.
Dentre as ações recomenda-se: Adoção ou revisão
dos Guias Alimentares nacionais, como no caso do Brasil
que recém revisou o seu Guia Alimentar para a população
brasileira, que incentiva o consumo de alimentos in natura
e orienta a restrição do consumo de alimentos ultraprocessados; Declaração da quantidade de açúcar
presente nos alimentos industrializados deve estar declarada nos rótulos, com linguagem clara e acessível para toda a população; Desenvolvimento de ações educativas que conscientizem os consumidores
para que estes façam escolhas mais saudáveis; A regulação da propaganda e da comercialização dos
alimentos e bebidas não-alcóolicas com altos conteúdos de açúcares livres; e a aplicação de políticas
fiscais dirigidas aos alimentos com altos teores de açúcar.

Eleições 2015 CRN10
A Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas Décima Região informa aos Nutricionistas
que as eleições para a gestão 2015/2018 do Conselho serão realizadas entre os dias 01 e 02 de setembro de 2015 por meio eletrônico.
O profissional poderá votar em qualquer local com acesso à internet. O requerimento de inscrições de chapas poderá ser realizado
do dia 04/05 a 03/06/15, conforme definições do edital. Para exercer
o direito de voto é preciso estar em dia com as anuidades do Conselho. Vale ressaltar que para garantir este direito é necessário regularizar a situação junto à entidade até o dia 31 de Julho de 2015.
Não esqueça de atualizar seus dados junto ao Conselho, que
pode ser feito por telefone (48-3222-1967) ou pelo site www.crn10.org.br – (Inscrição e Atualização).

WWW.CRN10.ORG.BR
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CRN10 NA MÍDIA
Greice Bordignon
Conselheira CRN10
Jornal do Meio Dia - Ric Record
(Como se alimentar na praia)

Ana Hickenbick
Conselheira CRN10
SBT e Você - Rede Sbt/SC
(Benefícios da erva-mate - Chimarrão)

Greice Bordignon
Conselheira CRN10
Ver Mais - Ric Record
(Lanches saudáveis para crianças)

Letícia Proença
Nutricionista CRN10
TVCOM Tudo Mais - TVCOM/ RBS
(Dieta Ravenna - Os cuidados alimentares)

Leonardo Pereira Jornalista / SC 03115
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