
Aconteceu em Modelo no dia 28 de novembro, e teve a participação das nutricionistas que atuam 

no setor de educação e saúde dos municípios que fazem parte da AMERIOS. 

Segundo Cristiane Holz, presidente do Colegiado de nutricionistas da AMERIOS os objetivos 

desta mostra foram: 

 Estimular o debate sobre as possibilidades de atuação e inserção das ações de alimentação e 

nutrição na prática dos municípios. 

 

 Valorizar as iniciativas e estimular a continuidade das ações de nutrição nos municípios. 

 

 Divulgar as experiências da inserção da nutrição nas áreas de educação e saúde nos 

municípios. 

 

 Propiciar espaços de aperfeiçoamento das praticas profissionais, por meio de intercambio de 

experiência entre os municípios. 

 

 Identificar e divulgar as bem-sucedidas experiências que contribuam para o fortalecimento das 

Ações de Alimentação e Nutrição e o desenvolvimento dos municípios. 

 

Tiveram destaque os seguintes projetos:  

 Implantação do Programa Saúde de Ferro, desenvolvido pela nutricionista de Palmitos Cristiane 

Holz;  

 Programa Compra Direta Antecipada Especial com Doação Simultânea apresentado pela 

nutricionista de Cunhã Pora Jucélia Ferri;  

 Projeto Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia e Projeto Alimentação Saudável e Bom 

Comportamento Estrelinhas desenvolvido pela nutricionista de Campo Erê Danielle Sales de 

Faria  

 Gincana da Alimentação Saudável e Saúde Bucal realizado pela nutricionista de Modelo 

Elizandra Paim. 

 

I Mostra de Alimentação e Nutrição da AMERIOS 

Objetivos: 

 Estimular o debate sobre as possibilidades de atuação e inserção das ações de alimentação e 

nutrição na prática dos municípios. 

 

 Valorizar as iniciativas e estimular a continuidade das ações de alimentação e nutrição nos 

municípios. 

 

 Divulgar as experiências da inserção da nutrição nas áreas de educação e saúde nos 

municípios. 

 

 Propiciar espaços de aperfeiçoamento das praticas profissionais, por meio de intercambio de 
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 Identificar e divulgar as bem-sucedidas experiências que contribuam para o fortalecimento das 

Ações de Alimentação e Nutrição e o desenvolvimento dos municípios. 

 

Metodologia: 

Poderão ser inscritos trabalhos/experiências que sejam desenvolvidos pelas Nutricionistas dos 

municípios filiados á AMERIOS. 

Serão aceitas a inscrição de até 2 trabalhos por município. 

Para a inscrição deverão ser enviados os resumos dos trabalhos/experiência até o dia 14 de outubro, 

através do e-mail nutrisaude@palmitos.sc.gov.br. 

A data de apresentação dependerá do número de inscritos, se até 5 trabalhos será no dia 24/10/12, 

paralelamente a reunião do Colegiado de Educação da AMERIOS, se maior número (o que se espera), 

será possivelmente no dia 7 de novembro (como consta em ata) 

A apresentação será oral com duração de até 30 minutos. 

Pretende-se reunir todos os trabalhos e produzir um material que será divulgado em conjunto para 

todas as nutricionistas na região. 

O trabalho pode ser qualquer atividade que a nutricionista realize em seu município. 

O presidente do colegiado de educação aprovou a idéia e inclusive colocou que seria obrigatório cada 

município apresentar um trabalho/experiência de seu município. 

 

Confira as fotos do evento: 
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