BOLETIM ELETRÔNICO
FEVEREIRO - 2019

CRN-8 SE DESPEDE DA QUERIDA MILA

O ano de 2019 começou de uma maneira triste para todos do Conselho, com a inestimável
perda da nutricionista e ex-presidente do CRN-8, Maria Emilia Daudt von der Heyde.
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CRN-8 ITINERANTE EM UMUARAMA
CRN-8 Itinerante chega à Umuarama com palestras, entrega de carteiras, atendimentos administrativos, bate-papo com estudantes de nutrição e ação
política.

CRN-8 PARTICIPA DO MUTIRÃO DA DIABETES
CRN-8 promoveu oficinas com o tema “Escolhas
saudáveis e trocas inteligentes” e marcou presença
no 6º Mutirão da Diabetes.
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CRN-8 SE DESPEDE
DA QUERIDA MILA

A diretoria do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) e do Conselho Regional
de Nutricionistas da 8ª Região (CRN-8), bem
como os conselheiros e funcionários dessas
entidades, se despediram da nutricionista
Maria Emilia Daudt von der Heyde, carinhosamente chamada de Mila, que faleceu no dia
02 de fevereiro de 2019. Ela foi presidente do
CRN-8 na gestão 2015/2018 e conselheira
na gestão 2012/2015. Se dedicou, com amor
e inegável senso ético, à luta pela valorização
do nutricionista e pela defesa do Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável.
Segundo seu filho, Marcelo Heyde, Mila
tinha uma personalidade enérgica, era alegre
e generosa, com uma mente sagaz. “Por onde
passou, deixou uma semente, ajudou muitas
pessoas e fez muitas realizações. Era um farol
aceso para dar um norte às pessoas próximas e
a todos os navegantes”.
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História de Conquistas

Presidir o CRN-8 foi apenas uma de suas conquistas durante a vida. Mila também foi professora do departamento de Nutrição da UFPR e a 1ª doutora em
Nutrição do Paraná, sendo a 1ª mulher a ser diretora
do Setor de Ciências da Saúde da UFPR e ocupado
o cargo de assessora especial do gabinete da reitoria
no período de 2008 a 2016. Além disso, foi diretora-secretária do Conselho Federal de Nutricionistas.
Foi uma das personalidades mais atuantes na formação do CRN-8, estando ativa desde o seu início,
em 2006, quando era conselheira do CFN. Como
presidente do CRN-8 idealizou e colocou em prática
diversos programas, como o “Entre, a casa é sua!”,
“CRN-8 Jovem”, “Café com CRN-8” e o “Formei e
Agora?”, além de dar continuidade aos programas
“CRN-8 nas IES” e “CRN-8 Itinerante”.

Mila foi atuante na defesa das políticas públicas
referentes à nutrição e à alimentação, defendendo
a valorização da categoria e sempre lutando pela
segurança e soberania alimentar, conscientizando a
população, parlamentares e administradores públicos
sobre a importância do trabalho do nutricionista na
promoção da saúde.

Em 2016, recebeu a homenagem pelos 10 anos
do CRN-8, prestada pela Câmara Municipal de Curitiba, e, em 2017, esteve na Assembleia Legislativa do
Paraná, quando foram comemorados os 50 anos de
regulamentação da profissão no Brasil.

Deixa um legado de realizações e respeito à profissão. Neste momento de luto, o CRN-8
se solidariza com os familiares e amigos dessa tão ilustre profissional, que tanto se dedicou às
causas da nutrição e foi fundamental para o engrandecimento da profissão.
NOSSO ADEUS E GRATIDÃO!
INÍCIO
início
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CRN-8 ITINERANTE EM UMUARAMA
Com o objetivo de promover o fortalecimento
institucional, com a descentralização das ações e
o incremento da visibilidade do CRN-8, junto a
nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética,
o Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região (CRN-8) esteve no município de Umuarama
nos dias 08 a 09 de novembro de 2018.

Ação Política
Umuarama e Mariluz

Realizado na Secretaria de Saúde de Umuarama,
O CRN-8 promoveu reuniões com gestores públicos dos municípios de Umuarama e Mariluz. O tema
girou em torno da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), com o objetivo de ampliar as ações nesse
campo e destacar a importância do trabalho do profissional de Nutrição no âmbito da Saúde Pública .
A Presidente do CRN-8, Deise Regina Baptista,
deu orientações acerca das políticas públicas relacionadas ao trabalho do profissional de Nutrição nas secretarias de Educação e Saúde, como nas secretarias
envolvidas no processo de abastecimento, armazenamento e compra de produtos. A gerente do CRN-8,
Andréa Bonilha, também participou das reuniões, e
sugeriu a integração das ações relativas à SAN, por
meio de reuniões periódicas.

Segundo Deise, o nutricionista deve estar inserido
em todas as etapas do processo de Segurança Alimentar e Nutricional: produção, transporte, armazenamento, monitoramento e avaliação da política de
SAN, alertando para a importância de ações que envolvam a agricultura familiar. “Por serem estratégicas
para a Segurança Alimentar e Nutricional, as ações
que favorecem a agricultura familiar têm impacto importante, tanto na garantia do direito à alimentação
desses segmentos, quanto no desenvolvimento do
município. O planejamento e execução dos programas como o PNAE [Programa Nacional de Alimentação Escolar], por meio da compra de alimentos saudáveis, é uma medida de grande repercussão social e
ainda pode favorecer questões relacionadas à saúde,
agroecologia e o desenvolvimento da economia local e o nutricionista tem papel fundamental nessas
ações”, garantiu a presidente.
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Entrega de carteiras
e CRN-8 nas IES

O CRN-8 fez a entrega das carteiras de identidade profissional aos nutricionistas na Universidade Paranaense (UNIPAR) e também o realizou
o CRN-8 nas IES, aproximando, do Conselho, estudantes e futuros nutricionistas, e levando informações importantes acerca da prática profissional.
Além dos programas, o CRN-8 Itinerante também contou com as palestras “O Panorama da
Alimentação Escolar no Paraná: Provocações e
Reflexões” com a nutricionista Juliana Rodrigues
Dias Guedes (CRN-8 6775), e “Ações e Desafios
enfrentados na Alimentação Escolar do município
de Umuarama - PR” com a nutricionista Fabiana
Cristina Tonon Laino (CRN-8 4476).

Plantão CRN-8 Itinerante

Durante os dias nos quais esteve em Umuarama, o CRN-8 promoveu atendimentos administrativos na região, como orientação aos nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética. Também foram realizados atendimentos à pessoa jurídica, no esclarecimento a cerca da inscrição no CRN-8, regularização e exercício profissional.
INÍCIO
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CRN-8 PARTICIPA DO
MUTIRÃO DA DIABETES

O Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região (CRN-8) participou do 6º Mutirão da Diabetes, na Praça Ouvidor Pardinho, em Curitiba. Com
o apoio dos voluntários do programa CRN-8 Jovem
e com o tema “Escolhas saudáveis e trocas inteligentes” orientou a população por meio de oficinas
coordenadas pela Conselheira Thaís Regina Mezzomo e pela coordenadora técnica Carolina Bulgakov
Dratch.
A ação fez parte da estratégia “Saúde Já” da Prefeitura, para equalizar as filas de especialidades médicas e do programa “Escute o Seu Coração”, que
engloba ações para estimular os curitibanos a adotarem hábitos saudáveis, que ajudam a prevenir doenças do sistema cardiocirculatório, como os infartos
e os acidentes cerebrais vasculares (AVCs).

Informações nutricionais importantes - A servidora pública da Prefeitura, Alzimara Bacellar, foi até
o Mutirão para buscar informações. Há quatro anos
ela descobriu a Diabetes, que estava equilibrada até
fazer uma cirurgia que a impediu de fazer exercícios.
A servidora elogiou o Mutirão e falou da necessidade da pessoa diabética cuidar da alimentação. “Gostei muito das oficinas, pois deixamos de ter o hábito
de cozinhar e começamos a consumir produtos ultraprocessados e que contém muito açúcar e muitas
vezes nem sabemos de quanto é essa quantidade,
como nos sucos de caixinha, que a médio e longo
prazo podem nos fazer muito mal. Para quem é diabético é uma bomba.Você toma 200 ml de suco que
contém três colheres de açúcar”, explicou.
Alzimara ressaltou a importância da Educação
Alimentar e Nutricional começar na infância e que
é preciso procurar informações sobre os produtos,
mas que nem sempre os rótulos ajudam. “Os rótulos são muito pequenos e olhamos, mas nem sempre reparamos, a não ser que já estejamos em alerta.
Caso contrário, pegamos o produto sem perceber
a sua composição. É muito necessário que as crianças aprendam sobre a alimentação desde pequenas,
que os pais saibam sobre o que se trata e, a partir
disso, moderem o consumo de certos produtos. É
fundamental haver uma educação alimentar a partir
da escola”, concluiu.

ENTRE, A CASA É SUA
Ainda na
semana do diabetes, o CRN-8
realizou a palestra “Manejo
Nutricional no
Diabetes Mellitus Gestacional”,
com a participação da palestrante Letícia Fuganti
Campos (CRN-5251). O evento, realizado na
sede do Conselho, fez parte de mais uma edição
do programa “Entre, a casa é sua”.

CRN-8 REÚNE-SE COM FNN

A diretoria do Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região reuniu-se com a presidente
da Federação Nacional dos Nutricionistas (FNN),
Fatima Fuhro para conversar sobre a valorização
da categoria e a importância das entidades neste
processo.
INÍCIO
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Relatório

SETOR FISCALIZAÇÃO - 2018

Visitas Fiscais realizadas
Autos de Infração lavrados por Inexistência de Nutricionista RT
Interiorizações realizadas
Responsabilidades Técnicas analisadas
Orientação do exercício profissional
Municípios visitados

775
114
15
395
443
126

Agenda 2019
Fevereiro
25

144 Reunião Ordinária do
Plenário
18h00
Sede CRN-8
a

27

Banquetaço
09h00
Assembleia Legislativa
11h30
Praça Nossa Senhora da Salete,
Centro Cívico

28

Entre, a casa é sua!
18h00
Desmistificando a alimentação vegetariana e sua relação com o esporte
Sede - CRN-8

Março
25

26

28 e 29

31

Abril
07

12

26

29

145 Reunião Ordiná- Entrega de Carteira
ria do Plenário
de Identificação Pro18h00
fissional em cascavel
Sede CRN-8
a

VIII Seminário de Fis- Dia Nacional da Nucalização dos CRNs
trição
da Região Sul - Canela-RS

Dia Mundial da Saúde IV Encontro dos Co- Reunião Conjunta –
ordenadores e SuCFN
pervidores de Estágio
dos Cursos de Nutrição do Paraná
Tema: o nutricionista educador: refletindo a formação e seus aspectos éticos

145a Reunião Ordinária do Plenário
18h00
Sede CRN-8

Os eventos do CRN-8 são disponibilizados
no site e nas redes sociais, fique de olho!
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