BOLETIM ELETRÔNICO
2014
Ano 1 Edição 1

Palavra da Presidente
Finalizamos o ano de 2014 satisfeitos com os resultados dos trabalhos
que realizamos neste período, fizeram parte de importantes ações, os
Projetos CRN-8 Itinerante, Audiências Públicas e CRN-8 nas IES, com
a finalidade de debater a ética profissional e nos aproximar dos nutricionistas e dos técnicos em Nutrição e Dietética do Paraná.
Somos 6.437 nutricionistas regulamentados no Paraná, constituindo
uma categoria de profissionais assumindo o compromisso com a
promoção de saúde da população, conscientes de seu papel social,
envolvidos na tarefa de garantir a qualidade da alimentação desde a
produção até o consumo.
As ações desenvolvidas fazem parte do Planejamento Estratégico da
gestão 2012-2015 guiadas pela nossa Missão, a de “Defender o direito humano
à alimentação saudável, contribuindo para a promoção da saúde da população,
mediante a garantia do exercício profissional competente, crítico e ético”.
É com renovado ânimo que aguardamos o início de um novo ano, objetivando a
elevação constante de nossos serviços e zelando pelo bom exercício da profissão
em prol da saúde da população.
A caminho de 2015, desejamos Boas Festas!
Sônia Regina Barbosa

EVENTOS
Dia Nacional da Nutrição
Para comemorar o Dia Nacional da Nutrição, 31 de março, o CRN-8 organizou duas atividades: a palestra “Nutricionista, mulher empreendedora”, ministrada pela nutricionista e
doutora Cristina Martins, em homenagem ao mês das mulheres, e a palestra “Orientações
sobre a Lei 17.604/2013”, pela Coordenadora do Procon/PR, Cláudia Silvano, e as integrantes da Câmara Técnica formada pelo CRN-8 para esclarecer a Lei das Calorias, em vigor
desde 2013 no estado do Paraná. O evento foi realizado no dia 28 de março no Hotel Nacional Inn Torres. Participaram nutricionistas e estudantes.

CRN-8 Itinerante – Maringá e Cascavel
O CRN-8 Itinerante foi realizado em Maringá, nos dias 5, 6 e 7 de agosto, e em Cascavel,
nos dias 12 e 13 de novembro. A iniciativa objetiva promover o fortalecimento institucional,
com a descentralização das ações e o aumento da visibilidade do CRN-8 junto a Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dietética, bem como à sociedade.
Os temas abordados no evento foram: “A Comissão de Ética e o Nutricionista”, “Um
olhar sobre a prática do Nutricionista”, “CRN-8 nas IES” e também houve uma palestra elucidativa sobre a “Lei 17.604/13-PR”.
Durante o CRN-8 Itinerante foram realizados atendimentos administrativos, tais como
emissão de certidões, segundas vias de carteiras e atualização cadastral, registros de pessoas
físicas e jurídicas, esclarecimentos sobre o exercício profissional e regularizações de débitos.
Com o objetivo de fortalecer as ações do CRN-8 junto à gestão dos municípios, os conselheiros se reuniram com representantes políticos da região e entidades locais para debater
assuntos relacionados à nutrição. Entre os assuntos, o Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), a Lei 17.604/2013 PR e a cartilha “Mais Saúde para seu Município”, que é
entregue às autoridades locais.

Dia do Nutricionista – 31 de agosto
O CRN-8 comemorou a data com dois eventos: “CRN-8 na Praça”, aberto à população,
e o “CRN-8 Fazendo História”, direcionado aos nutricionistas paranaenses. A entidade felicitou os nutricionistas por meio de mídia eletrônica e impressa.

Semana Mundial da Alimentação
No dia 16 de outubro, em parceria com o CONSEA, o CRN-8 esteve presente na Boca
Maldita, em Curitiba, para participar de mais um Evento da Semana da Alimentação.
Neste ano, comemora-se o “Ano Internacional da Agricultura Familiar, Camponesa e Indígena”, sinalizando a importância da agrobiodiversidade, do uso sustentável dos recursos
naturais e da promoção dos alimentos tradicionais e das economias locais.
O CRN-8 também esteve presente no 1º Festival “Disco Xepa”, que movimentou o mercado
atacadista das Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasa). Mais de 100 pessoas, entre chefs
de cozinha de restaurantes e bares, alunos e estudantes de gastronomia e nutrição, prepararam
pratos simples e saborosos, com produtos que seriam descartados.
O Disco Xepa é uma inciativa do movimento Slow Food e acontece em vários países. No
Paraná foi realizado pela Ceasa-PR. O festival integrou as comemorações do Dia Mundial da
Alimentação e busca conscientizar a população sobre o desperdício de alimentos.

AÇÕES
O CRN-8 estreita relações com as Instituições de Ensino Técnico e
Superior em Nutrição do Paraná
O CRN-8 nas IES tem o objetivo de promover maior aproximação com as instituições
de ensino técnico e superior em Nutrição do Paraná. O CRN-8 colocou o projeto em prática em março de 2014, com previsão de conclusão em agosto de 2015. A iniciativa, que se
realiza por meio de palestras de orientação, promove o fortalecimento institucional, político
e social do CRN-8, bem como, caminha no sentido de qualificar a atuação do CRN com os
futuros profissionais da nutrição no Estado do Paraná.
O Paraná conta, atualmente com 30 Instituições de Ensino Superior e Técnico e o CRN8 esteve, até dezembro de 2014, em 24 delas.

Ética e uso das mídias é tema de Audiência Pública em Cascavel e
Curitiba
O CRN-8 realizou duas audiências públicas para debater o tema “O nutricionista e a utilização da mídia e das redes sociais”. Em fevereiro, o evento aconteceu em Cascavel, região
oeste do estado, e, em junho, foi a vez de Curitiba sediar os debates. Estiveram presentes
nutricionistas, docentes da disciplina de ética profissional e coordenadores de cursos de
Nutrição.
Foram prestados importantes esclarecimentos acerca de como os nutricionistas devem usar de forma ética os meios de comunicação, inclusive os virtuais. Ficou o alerta de
que algumas publicações na mídia e nas redes sociais podem infringir o Código de Ética
do Nutricionista.
A iniciativa do CRN-8 se deu por conta dos questionamentos que a entidade recebe
acerca da divulgação de informações sobre alimentação e nutrição na mídia e nas redes
sociais. Algumas dessas informações são fornecidas sem orientação de um nutricionista e,
em outros casos, nutricionistas divulgam seus serviços profissionais em sites de compras
coletivas, além dos profissionais que realizam atendimento nutricional via internet.
Segundo a compreensão do CRN-8, é importante abrir canais para esclarecimentos e
debates para o estabelecimento de critérios com base no Código de Ética do nutricionista
(Resolução nº334/2004) e demais regulamentações vigentes. Assim sendo, as Audiências
Públicas foram úteis para procurar garantir o uso correto das ferramentas midiáticas por
parte do nutricionista, bem como para buscar meios de intervir nos casos em que o espaço
pertinente ao Nutricionista na mídia é utilizado por profissionais não capacitados.

Condutas Éticas do Nutricionista
Com o objetivo de nortear a divulgação do trabalho do nutricionista à população, a Resolução CFN 334/2004 (alterada pela Res. CFN 541/2014), Capítulo XII, relativo à publicidade, estabelece normas específicas sobre o assunto. Cabe ao nutricionista o bom senso e
a aplicação da Ética em prol da população na utilização dos meios de comunicação.
Exibir a figura do paciente/cliente em jornais, revistas e em redes sociais, com imagens
ou vídeos de “antes e depois”, é antiético e ainda é uma forma de ludibriar o leigo, que,
na crença de resultados semelhantes, é induzido a esperar resultados que podem não ser
alcançados. Não há como garantir um resultado genérico, pois cada indivíduo tem suas
particularidades e um organismo é diferente do outro.
Utilizar a publicidade com objetivos de sensacionalismo e de autopromoção não é permitido ao nutricionista, pois o profissional que realiza um trabalho primoroso à população
não tem necessidade destes artifícios. Os bons resultados são a sua própria propaganda.

I Encontro de Supervisores e Orientadores de Estágios Obrigatórios
em Nutrição
I Encontro de Supervisores e Orientadores de Estágios Obrigatórios em Nutrição foi
realizado no dia 21 de novembro, na sede do CRN-8. Além de aproximar o CRN-8 das IES,
também contribui para a qualificação da formação de nutricionistas e técnicos em nutrição
e dietética no Estado do Paraná. As discussões que permeiam os Estágios Obrigatórios
em Nutrição contam com a participação de coordenadores de Cursos de Nutrição e Cursos
Técnicos em Nutrição e Dietética.

EVENTOS AGENDADOS - 2015
2015 será um ano repleto de atividade, alguns já agendados, outros, como CRN-8 Itinerante e CRN-8 nas IES ainda sem data definida.
No próximo Boletim Eletrônico o calendário estará completo, programem-se!
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26
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16

Evento CECET
Dia Nacional da Nutrição
Dia da Saúde
DIa do Técnico em Nutrição e Dietética
Dia do Nutricionista
Dia Mundial da Alimentação

Curta nossa página no facebook

Nutricionista,
mantenha-se
conectado:

ATUALIZE
SEU CADASTRO!

