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PROJETO ‘PROFISSIONAL FORMADO E HABILITADO JÁ’
contempla mais de 130 novos profissionais no começo de 2022
o dia 14 de fevereiro, o Campus da
Unama em Ananindeua recebeu o
projeto “Profissional Formado e Habilitado
Já”, iniciativa do Conselho Regional de
Nutricionistas da 7ª Região (CRN-7)
que visa a habilitação dos nutricionistas
recém-formados, entregando a Carteira de
Identidade Profissional (CIP) no mesmo
dia da colação de grau.
22 novos profissionais já saíram habilitados
da formatura, que contou com a presença da
Presidente do CRN-7, Yonah Figueira, e da
Coordenadora do curso de Graduação em
Nutrição da Unama Ananindeua, Danielle
Farias. Anteriormente, nos meses de janeiro
e fevereiro, 112 novos profissionais de

quatro instituições de ensino do Pará foram
beneficiados pelo “Profissional Formado e
Habilitado Já”, sendo elas: Esamaz, Unama
(Belém e Santarém), Fibra e Cesupa haviam
sido contemplados pelo projeto.
Todo o procedimento do “Profissional
Formado e Habilitado Já” é feito
respeitando as resoluções que regem a
profissão de nutricionista. Por meio de
um termo de cooperação técnica entre
o Conselho e as Instituições de Ensino
Superior (IES), o recém-formado recebe
seu diploma e sua Carteira de Identidade
Profissional (CIP) no mesmo dia, já
pronto para trabalhar em prol da saúde
da sociedade.

Conselhos de Saúde se reúnem
FOTO: ASCOM CREFITO-12

CONTRA MEMORANDO DA SESMA

de Belém que exclui ‘não médicos’
nutricionista Tayana
A
Aleixo,
membro
da diretoria do Conse-

lho Regional de Nutricionistas da 7ª Região
(CRN-7), se reuniu com
outros representantes
dos conselhos regionais
de saúde que atuam em
Belém no dia 30 de março, em um encontro que
teve como pauta o memorando que a Secretaria Municipal de Saúde
(Sesma) emitiu limitando plantões e extensões
de carga horária para
profissionais de saúde,
exceto os médicos.

Tayana Aleixo (CRN-7), Elineth
Braga Valente (Crefito-12), Danielle
Cruz Rocha (Coren-PA), Olga
Tabaranã (CRSS) e Carlos Folha
(CRO-PA)

A reunião foi realizada na sede do Conselho Regional de
Enfermagem do Pará (Coren-PA), e teve
como anfitriã a presidente Danielle Cruz
Rocha. Também estiveram presentes Elineth Braga Valente, presidente do Con-

O CRN-7 reforça o convite aos coordenadores
de IES de nossa jurisdição para entrarem em
contato conosco e conhecerem mais sobre o
projeto!
FOTO: REPRODUÇÃO

N

Presidente Yonah Figueira
participou da cerimonia de colação
de grau da Unama Ananindeua

selho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da 12ª Região (Crefito-12),
Olga Tabaranã, do Conselho Regional de
Serviço Social (CRESS-PA), e Carlos Folha, do Conselho Regional de Odontologia do Pará (CRO-PA).
No último dia 22 de março, Elineth
Braga Valente, fisioterapeuta e presidente do Crefito-12, reuniu-se com o
secretário municipal de saúde, Maurício
Bezerra, que garantiu que o memorando, que trazia a expressão “não médicas”
para definir todas as “demais” categorias
de saúde, seria revogado. No entanto,
segundo já divulgou o Crefito, a Sesma
apenas publicou novo memorando, eliminando a expressão, mas mantendo os
cortes.
Por conta disso, na nova reunião, os
representantes e seus assessores analisaram a questão e decidiram por meio de
um documento conjunto solicitar nova
reunião com o secretário municipal
Maurício Bezerra.
“Assinamos o documento, que foi enviado a Sesma, e agora, vamos aguardar
a resposta do secretário, marcando essa
reunião, e pedimos brevidade”, destacou
Tayana Aleixo.

CRN-7 participa de revisão dos marcos legais do
CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL (CONSEANS)
FOTO: CAIO OLIVEIRA

Conselho Regional de NutricioO
nistas (CRN-7) participou de uma
reunião do grupo de trabalho (GT)

para revisão dos marcos legais do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Conseans), órgão de
caráter deliberativo e consultivo que
atua na formulação e proposição de estratégias para execução da Política de
Segurança Alimentar e Nutricional. Na
reunião, realizada em 17 de fevereiro na
sede da Associação Paraense das Pessoas com Deficiência (APPD), o CRN-7
foi representado pela Conselheira Keilla Sulivan.
O Conseans é um órgão permanente que compõem o Sistema Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional
(Sisan), instituição de gestão intersetorial de políticas públicas, participativo
e de articulação entre os três níveis de
governo para a implementação e execução das Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional. Os objetivos do
Sistema são: formular e implementar
políticas e planos de segurança alimentar e nutricional; estimular a integração
dos esforços entre governo e sociedade
civil na promoção do direito à alimentação; e promover o acompanhamento,
o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional no país.
“Nós sentimos a necessidade de atualizar o nosso regimento e o decreto
que cria o Conselho, até porque, ele é
de 2009, e já está bem defasado com essas mudanças que aconteceram a nível
estadual e nacional na questão da Segurança Alimentar”, disse Rosa Barbosa,

A conselheira Keila Sullivan representa o CRN-7 no Conseans

Presidente do Conseans. “Cada Estado e cada Município cria seu sistema,
respeitando os hábitos alimentares de
cada região, de cada costume: é o hábito
alimentar do indígena, dos quilombolas, do pescador... E nós sabemos que
o Estado do Pará, pela sua diversidade,
tem um hábito alimentar diferente em
cada região. A cultura alimentar é fundamental para nós enquanto órgão de
segurança alimentar: a gente não pode
falar de segurança alimentar com essa
exclusão, sem ouvir os hábitos alimentares, e nós sabemos que o Pará é rico
em cultura alimentar, então, é fundamental para nós essa alteração. E tudo
tem uma base, por isso mesmo que
chamamos o Conselho Regional de
Nutricionistas, que é fundamental estar
conosco”, explicou a presidente do Conseans.
Órgãos como Secretaria de Estado

de Meio Ambiente e Sustentabilidade
(Semas), Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), Casa Civil, Pastoral da Criança e
Secretaria de Estado da Saúde do Pará
(Sespa) participaram da reunião.
Para Keilla Sulivan, a colaboração do
Conselho que representa os nutricionistas da região é de suma importância
para o desenvolvimento de um trabalho democrático e qualificado, pois todos podem contribuir com o conhecimento de sua área na reformulação das
diretrizes do Conseans. “Esse assunto
que envolve alimentação é algo que o
CRN-7 pode contribuir muito, e nossa
participação é fundamental para fortalecer, inclusive, essas ações. Quando o
Conselho se envolve com o objetivo de
participar dessa construção, a gente só
tem a ganhar, e a entidade, também”,
destacou a conselheira.
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Conselheira ministra palestra para gestores públicos em Ulianópolis

os dias 6 e 7 de abril, foi realiN
zada em Ulianópolis, município do Sudeste Paraense a “Ofici-

na para capacitação de servidores,
gestores e usuários dos serviços
exercidos pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e

nutricional”. A nutricionista
Keilla Sulivan, conselheira
do CRN-7, foi uma das palestrantes, falando aos ouvintes
no segundo dia do evento.
Também estiveram presentes
outros representantes da Seaster, Câmara Interministerial
de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) e Conseans.
“Eu falei sobre a importância desses equipamentos, sendo um deles o restaurante popular,
eu mostrei também a importância do papel do nutricionista nesses equipamentos. Aqui, falamos
como membro do Conseans para
gestores dos municípios da Região
do Capim, eu acredito que esses
gestores vão levar para seus muni-

cípios as informações necessárias,
tanto para implantar a ideia principal - que era implantar um restaurante comunitário - mas também a
importância de compreender que
o nutricionista é fundamental para
que esse tipo de atividade funcione”, reforçou a conselheira Keilla,
que representa o Conseans e o
CRN-7
O evento faz parte das Oficinas
Territoriais de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do
Pará, promovidas em um empenho
integrado entres os poderes federais, estaduais e municipais para
capacitar gestores e funcionários
no que diz respeito à temas como
saúde, alimentação e nutrição.

Novas delegadas
são nomeadas em

PORTO VELHO

E MANAUS

Presidente do Conselho ReA
gional de Nutricionistas da
7ª Região, Yonah Figueira, no uso
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de suas atribuições, assinou as
portarias nº 12 e nº 13, nomeando as novas delegadas e vice-delegadas de Manaus e Porto Velho
do CRN-7, que foram efetivadas
nos cargos a partir da publicação
das portarias. Sandi Barros de
Sousa (CRN-7 nº 12782), foi nomeada para exercer as funções de
delegada na capital de Rondônia,
enquanto Natália Marques Lopes
Wrege (CRN-7 nº 3623) atuará
como vice-delegada. No Amazonas, quem assume a função de
delegada é Daíse Reis da Cunha
(CRN-7 S/12860), enquanto a
vice-delegada é Rosilany Acosta
Moura (CRN-7 nº 11035).

Natália Marques Lopes
Wrege é vice-delegada
em Porto Velho

Rosilany Acosta Moura
é vice-delegada
em Manaus

“Sou paraense, mas foi aqui
no
Amazonas que eu tive um
crescimento profissional muito
significativo, aprendi muito e atuo
na área que eu sempre quis atuar, que é saúde pública, coletiva”,
disse Daíse Cunha, feliz com sua
nova atribuição. “Sou funcionária
pública efetiva da Secretaria de
Saúde do Estado do Amazonas, e
ser nomeada delegada para representar toda a categoria aqui é uma
grande honra para mim, além de
um grande desafio, pois desde
que me formei, na UFPA, eu sou
engajada com a profissão. Fui estagiária do CRN-7, fiz parte da
Associação de Nutrição do Estado
do Pará - ANEPA, e agora, retomo
esse trabalho na entidade de classe
através do Conselho. Com certeza,
teremos muitas conquistas para a
Nutrição do Estado do Amazonas
com nossa nova gestão”, celebrou
a delegada de Manaus.

“Ser nomeada
delegada para
representar toda a
categoria aqui é uma
grande honra para
mim, além de um
grande desafio”
Sandi Barros também comemorou ser escolhida para estar à frente
da delegacia de Porto Velho, e disse
que vai trabalhar pela valorização
do profissional de seu Estado. “Ser
nomeada delegada é muito mais
que uma contribuição. Temos que
atuar para que haja fluidez nos serviços prestados pelo Sistema CRN/
CFN, o que é de suma importância,
promovendo um sentimento de
acolhimento e escuta a esses profissionais, e aproximá-los do Conselho, para que, juntos, possamos
atuar na valorização da categoria,
pautados na ética no exercício profissional”, encerrou.

Daíse Reis
da Cunha

AM

•

GRADUAÇÃO EM
NUTRIÇÃO (UFPA)

•

ESPECIALIZAÇÃO EM
SAÚDE COLETIVA (UFPA)

•

ESPECIALIZAÇÃO EM
NUTRIÇÃO CLÍNICA
COM ÊNFASE EM
NUTRIGENÔMICA,
NUTRIGENÉTICA E
IMUNONUTRIÇÃO
(ESAMAZ)

Sandi Barros
de Sousa

RO

•

GRADUAÇÃO EM
NUTRIÇÃO (SÃO LUCAS)

•

ESPECIALIZAÇÃO EM
METODOLOGIA DO
ENSINO SUPERIOR (SÃO
LUCAS)

•

ESPECIALIZAÇÃO EM
OBESIDADE E
EMAGRECIMENTO
(UCAM -RJ)

•

MESTRANDA
EM EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA (IFRO)

CRN-7 se reúne com políticos
da região e cobra apoio em

PROJETOS DE LEI DE
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INTERESSE DA CATEGORIA

A conselheira Keila Sullivan, e deputada federal Vivi Reis e Rahilda Tuma, vice-presidente do CRN-7

umprindo mais um comproC
misso firmado ainda em campanha, a gestão do CRN-7 vem

vice-presidente do CRN-7; Lylis
Nunes, Coordenadora Técnica; o
Assessor de Comunicação, Caio
realizando reuniões com repre- Oliveira, e a Conselheira Keilla Susentantes do poder público para livan.
pedir apoio em pautas de interesse
dos profissionais de Nutricionista “Aqui, reafirmo meu
e Técnico em Nutrição e Dietética.
O ato de promover encontros com compromisso com
parlamentares da região Norte tem toda a categoria, com
como objetivo discutir o atendi- a defesa da saúde
mento das necessidades da catego- pública, e vou seguir
ria e melhorar as condições de trabalho do profissional de Nutrição, acompanhando essa
assim como valorizar a Saúde e a lista de projetos que foi
Nutrição na Amazônia.
apresentada”
Em 18 de março, a deputada
federal Vivi Reis (PSOL-PA) participou de uma reunião na sede
do Conselho, em Belém, após ser
convidada pela gestão para discutir sobre como poderia colaborar
com as demandas da categoria que
tramitam por meio de Projetos de
Lei na Câmara dos Deputados.
Além da deputada paraense, participaram da reunião Rahilda Tuma,

Vivi, que é fisioterapeuta formada pela Universidade do Estado do
Pará (UEPA), foi acompanhada
de Débora Pereira, assessora do
mandato e estudante de Nutrição.
“Demos ênfase a três projetos, inclusive, usando uma apresentação
detalhada sobre eles: o primeiro, é
sobre os exames laboratoriais solicitados por nutricionistas; o se-

gundo, sobre a regulamentação da
profissão de Técnico em Nutrição
e Dietética; e o terceiro, o PL que
trata do piso salarial. Nos demais
projetos, foi feita uma listagem,
que foi entregue à deputada sobre
os projetos de nosso interesse, com
vários sobre o Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE)”,
declarou Rahilda Tuma. Por fim,
Vivi Reis assinou um termo redigido pelo CRN-7 em que se compromete em apoiar os Projetos de Lei.
“É um absurdo que esses profissionais não tenham essa autonomia
de prescrever alguns exames laboratoriais”, comenta Vivi Reis, sobre
o PL 5.881/2019. “Aqui, reafirmo
meu compromisso com toda a categoria, com a defesa da saúde pública, e vou seguir acompanhando
essa lista de projetos que foi apresentada, mostrando a importância
deles serem pautados e aprovados
na Câmara de Deputados. De alguns, eu já vou solicitar relatoria
dentro da Comissão de Segurida-

No dia 21 de março, uma comitiva do CRN-7 foi ao encontro
do senador Paulo Rocha (PT-PA),
que recebeu a presidente Yonah Figueira, a vice-presidente, Rahilda
Tuma, e a conselheira Keilla Sulivan, em seu escritório em Belém,
para discutir as demandas da categoria que tramitam no Congresso
Nacional por meio de Projetos de
Lei (PLS). Paulo Rocha também
assinou um termo de compromisso e se comprometeu em apoiar e
colaborar como puder para a aprovação dos projetos de lei elencados.
Em Rondônia, na manhã do dia
28 de março, foi a vez da delegacia do Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região (CRN-7)
de Porto Velho articular mais um
encontro com um político local
para tratar de demandas há muito esperadas pela categoria. Desta
vez, o CRN-7 foi representado pela
delegada Sandi Barros e pela fiscal Sabrina Alves, que se reuniram
com o deputado federal Dr. Mauro Nazif (PSB - RO).

“É muito importante
trazer esse diálogo
referente às nossas
necessidades com
nossos representantes
políticos regionais,
pois ser nutricionista,
profissional de saúde,
é um ato político”
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de Social e Família. Vamos juntos
e juntas mostrar a necessidade da
valorização, da dignidade profissional e da defesa da saúde pública.
Muito obrigada ao Conselho, que
fez esse convite para esse diálogo,
e que possamos juntos construir
uma política em defesa da vida, e
do futuro desse país, com combate à insegurança alimentar e defesa
de direitos da categoria”, encerrou a
parlamentar.

Comitiva do CRN-7 com o senador Paulo Rocha

Delegacia de Porto Velho se reuniu com deputado federal Dr. Mauro Nazif

tante trazer esse diálogo referente
às nossas necessidades com nossos
representantes políticos regionais,
pois ser nutricionista, profissional
de saúde, é um ato político”, destaca a delegada de Porto Velho.

Para Sabrina Alves, o encontro
é importante por ser a continuação
de um trabalho conjunto. “Foi uma
reunião muito produtiva. Comecei
fazendo a apresentação do CRN-7,
mostrando nossas delegacias e representações. Falamos também das
nossas articulações com os parlamentares, pedindo apoio aos projetos de lei, pois em alguns, já são
muitos anos de luta. Ele se mostrou
muito disposto em nos apoiar, e
disse que qualquer projeto da área
saúde é do interesse dele. O de“Estar como delegada hoje foi de
putado
pediu que o Conselho se
muito importante, da perspectiva comunique
sempre com ele para
da valorização da categoria”, cele- mantermos essa
relação”, celebra.
bra Sandi Barros. “Quando eu me
tornei delegada, as coisas passaEntre as principais demandas
ram a fluir na minha opinião, pois apresentadas
aos parlamentares,
passei a ter contato com pessoas estão o estabelecimento
piso
importantes para me auxiliar nas salarial para a profissão dedoNutridemandas que eu mesma tinha cionista (PL 6.819), a regulamencomo profissional. É muito impor-

tação da profissão de Técnico em
Nutrição e Dietética (PL 5.056), e
o PL 5.881, que obriga os planos de
saúde a aceitarem os exames laboratoriais prescritos por nutricionistas. Além destes, considerados os
mais urgentes, o CRN-7 também
destacou outros projetos muito
importantes, como o que institui
a Terapia Nutricional para portadores de autismo (PL 4262/2020) e
os que dizem respeito ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), incluindo a distribuição
de alimentação escolar em dias não
letivos (PL 4.232), e a oferta diária
de feijão e arroz em ao menos 50%
das refeições servidas (PL 1.466).

Use a câmera
de seu celular
para ler o QR
Code e acessar
a lista de
projetos de lei

Conselhos Regionais debatem criação
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DE FÓRUM DE COOPERAÇÃO
ro da Campina,
em Belém.

Além dos representantes da
área de Nutrição
e Contabilidade,
estiveram
presentes também
membros
dos
Conselhos Regionais de Administração (CRA),
Farmácia (CRF),
Jheyferson Campos, contador, e Lylis Nunes,
Odontologia
Coordenadora Técnica, representaram o CRN-7
(CRO), e Econoa tarde do dia 22 de março, o mia (Corecon). O principal objetiConselho Regional de Nutricio- vo do encontro foi fortalecer a união
nistas (CRN-7) participou de uma entre os órgãos representativos das
reunião com demais conselhos que profissões, visando a troca de experirepresentam os profissionais de diver- ências para melhor atender os profissas áreas no Pará. Jheyferson Campos,
contador, e Lylis Nunes, Coordenado- sionais de suas respectivas áreas.
ra Técnica, representaram o CRN-7
“A ideia é criar um fórum permano encontro, que ocorreu na sede do
nente
dos Conselhos de Classe, onde
Conselho Regional de Contabilidade
do Estado do Pará (CRC-PA), no bair- nossas demandas consigam ser aten-

N

didas pelo poder público de maneira
geral, e assim, possamos fazer essa
troca, uma cooperação técnica, para
que as searas de conhecimento de
cada regional possam ser transpassadas aos demais colegas”, disse Ian
Blois, presidente do CRC e anfitrião
da reunião.
Para Lylis Nunes, é essencial que
o CRN-7 esteja inserido nesse debate. “O objetivo principal desse
fórum é nos fortalecer diante dos
mesmos entraves que todos os conselhos possuem, como na questão de
inadimplência, do exercício ilegal da
profissão. Também vamos tratar de
compartilhar experiências exitosas
dentro de cada conselho e nos fortalecer diante de ações que nos prejudicam de forma política, técnica, e até
administrativa. Vamos construir esse
fórum fazendo um regimento interno, para que a gente possa ter bem
claramente os objetivos das atividades
desses conselhos,e o mais importante,
no meu olhar, é a gente trabalhar de
forma unida diante das dificuldades
para exercer as nossas principais atividades, que são orientar, disciplinar e
fiscalizar as profissões”, encerra.

CRN-7 envia ofício a municípios solicitando inclusão de

NUTRICIONISTAS NO RATEIO DO FUNDEB

O

CRN-7 enviou um ofício às secretarias municipais de educação
dos seis Estados de sua jurisdição solicitando em caráter de urgência que
os nutricionistas que não foram alcançados sejam incluídos no rateio do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb 70%).
O documento, assinado pela presidente Yonah Figueira, foi enviado
para mais de 200 municípios dentro da jurisdição do Conselho (Acre,
Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e
Rondônia). O Ofício Circular nº 3 de

2022 destaca que o nutricionista é um
profissional imprescindível no âmbito
de alimentação escolar, sendo inclusive responsável técnico previsto no art.
11 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de
2009, que versa sobre as diretrizes do
Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE).

técnico, administrativo e operacional”,
diz o ofício do CRN-7.
Por fim, a presidente Yonah Figueira reitera seu pedido pela inclusão dos
profissionais que ela representa no
rateio, e informa que o CRN-7 está à
disposição das prefeituras para o que
for preciso.

“Tais considerações são necessárias
para demonstração da importância do
nutricionista no âmbito técnico escolar, sendo que, com o advento da Lei nº
14.276, de 27 de Dezembro de 2021, que
estendeu o rol de profissionais beneficiados Fundeb ampliou o recebimento a
todo o corpo de apoio escolar: suporte

Use a câmera
de seu celular
para ler o
QR Code
e acessar
o ofício
completo

CRN-7 é destaque na imprensa regional no

DIA MUNDIAL DA

P

ara marcar o Dia Mundial da Saúde e Nutrição, celebrado no dia
31 de Março, o Sistema Conselhos
Federal e Regionais de Nutricionistas
(CFN/CRNs) promoveu a campanha “Você Tem Fome de Quê?”, com
ações que se estenderam desde o dia
25 de março até 5 de abril. A campanha visou sensibilizar os profissionais
de Nutrião, estudantes e a sociedade
civil organizada e gestores para uma
reflexão sobre o estado de insegurança alimentar , doença social que ainda aflige o Brasil.

No Brasil, os últimos levantamentos realizados pela Rede Brasileira
de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede
PENSSAN - 2021), em cerca de 55,2%
dos domicílios os habitantes conviviam com a insegurança alimentar
(IA), um aumento de 54% desde 2018
(36,7%).Em números exatos, 116,8
milhões de pessoas estão em situação
de IA e 19,1 milhões em situação de
IA grave.

Na jurisdição do
Conselho Regional
de Nutricionistas da 7ª
Região (CRN-7), houve intensa movimentação por parte da assessoria de comunicação,
que entrou em contato
com diversos veículos
de comunicação da
Região Norte para levar o tema tratado na
campanha para a população.

Presidente Yonah Figueira com a repórter
Fábia Sepêda, da TV Liberal (PA)
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Com foco nas redes sociais, o Sistema CFN/CRN elaborou uma série
de posts com informações sobre os
temas da fome e insegurança alimentar, com peças publicitárias e frases
de impacto para chamar a atenção
da sociedade brasileira sobre o grave
problema instalado no país.

insegurança alimentar.
A estimativa é de que,
entre os 15.784.923
habitantes da região,
4.893.907 vivenciaram
insegurança alimentar leve; 2.219.719, insegurança alimentar
moderada; 2.849.319
passaram por insegurança alimentar grave
(fome); enquanto apenas 5.821.979 estiveram em segurança alimentar.
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SAÚDE E NUTRIÇÃO
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No Pará, a presidente
Sandi Barros com a apresentadora Jana Brito
Yonah Figueira falou no Dia
Mundial da Saúde e Nutrição
sobre como a data, que deveria ser de programa “Ela na Rede”, da RedeTV,
celebração, se tornou um momento e no sábado (02), foi entrevistada no
de conscientização por conta da programa “Cultura Ativa”, da emisSe os números do país são alar- triste realidade que assola nosso país. sora de rádio Rede Ativa - FM 107.9.
mantes, a Região Norte apresenta ín- Logo no começo da manhã, a Yonah Também no dia 31, a delegada de
dices ainda mais preocupantes, com Figueira concedeu uma entrevista Manaus, Daíse Reis, falou sobre a
60% de sua população em situação de ao “Bom Dia Pará”, da TV Liberal campanha no “Bom Dia Amazônia”,
afiliada
Globo. da Rede Amazônica - afiliada Globo.
No mesmo dia, a
O conselheiro Joel Brito, de Ropresidente foi destaque
raima,
concedeu uma entrevista soem uma matéria do
bre
o
mesmo
tema ao site “Folha de
jornal O Liberal e no
Boa Vista”, enquanto Thaysa Bastos
site OLiberal.com.
representou o CRN-7 no Amapá,
Em Rondônia, a de- falando no programa de rádio “Café
legada do CRN-7 em com Notícia”, na emissora Diário 90.9
Porto Velho, Sandi FM.
Barros, também falou Assista às entrevistas em
com dois veículos de nosso perfil no Instagram
comunicação locais.
Primeiro, ela concecrn7_nutri
deu uma entrevista ao
Daíse Reis na Rede Amazônica, de Manaus

APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO

de quatro funcionários concursados
nesta semana. No dia 17 de março,
foi realizada a assinatura dos contratos, enquanto que na manhã do dia
18, os aprovados no concurso público
realizado em 2017 participaram de
um momento de acolhimento. Além
destes profissionais aprovados em
concurso público, o CRN-7 também
ingressou mais uma funcionária contratada.
Luciana da Silva é Técnica em Nutrição e Dietética, e vai atuar no
apoio administrativo no Setor de
Fiscalização, na sede do CRN-7, em
Belém.
No mesmo setor, Adriene da Conceição assume o cargo de Nutricionista Fiscal. Os outros aprovados
no concurso de Edital nº 001/2017
que tomaram posse são: Valber
Souza Dias (assistente de informática) e Elaine Fidalgo Ferreira (auxiliar administrativa).
Por fim, Clarisse de Melo Mota foi
contratada para trabalhar como
assessora. “É muito importante ter
essas adições em nossa equipe, pois
uma Nutricionista Fiscal saiu do
Setor de Fiscalização para integrar
o Setor de Ética, e ficou essa vaga.
Para a outra vaga, que vai atuar no
auxílio na parte administrativa, escolhemos uma Técnica em Nutrição e Dietética para o setor, justamente por ter mais conhecimento

Novos funcionários passaram por treinamento

Presidente Yonah Figueira na
assinatura dos contratos

na área de alimentação e nutrição,
e assim, vai contribuir muito mais
conosco nas demandas”, declara a
Coordenadora do Setor de Fiscalização, Hellene Souza.
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crn7.org
crn7_nutri
Textos e diagramação:
Caio Oliveira

Edifício Real One, 21º andar
Avenida Governador José
Malcher, nº 937 - Nazaré
CEP 66055-260
(91)3038-7006
(91) 3038-7016
Horário de Funcionamento:
Seg - Sex 08h às 16h
Informaçõs Gerais:
contato@crn7.org.br

DELEGACIA
MANAUS
AM
Edifício Rio Negro Center
Sala nº 906 - Rua 24 de
Maio , 220 - Centro
CEP 69010-080
(92) 3234-686
Horário de Funcionamento:
Seg - Sex 08h às 16h
Informaçõs Gerais:
delegaciaam@crn7.org.br

DELEGACIA
PORTO VELHO
RO
Edifício Medical Center
Sala nº 505 - Rua Joaquim
Nabuco, nº 3200 - Olaria
CEP 76804-340
(69) 3301-4392
Horário de Funcionamento:
Seg - Sex 08h às 16h
Informaçõs Gerais:
delegaciaro@crn7.org
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começam a trabalhar na sede do CRN-7
Conselho Regional de NutricioO
nistas da 7º Região (CRN-7) realizou a contratação e o acolhimento

