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Dia do Nutricionista
é marcado por
ações do CRN-6 na
jurisdição
Para celebrar o Dia do Nutricionista, o Conselho Regional de Nutricionistas 6ª Região realiza há mais de 20 anos
ações de atendimento gratuito para população para marcar o dia 31 de agosto. Foram diversas ações, incluindo
eventos para os profissionais realizados nas setes capitais e nas representações de Petrolina (PE), Imperatriz (MA) e
Juazeiro do Norte (CE) da jurisdição.
Nos eventos, o CRN-6 contou com o apoio e participação dos nutricionistas e estudantes de Nutrição. Confira o que
foi realizado:

RECIFE (PE) | Houve atendimento nutricional para os usuários da estação
central do metrô; no dia 30 de agosto foi realizado o Seminário de
Atualização em Nutrição com a entrega do X Prêmio Emília Aureliano de
Alencar Monteiro 2016, e, para finalizar as comemorações, um jantar
dançante com os nutricionistas no restaurante Varanda.

PETROLINA (PE) | A representação do Conselho com nutricionistas e alunos
do curso de Nutrição da UPE realizaram orientações nutricionais para a
população na praça do Bambuzinho.

MACEIÓ (AL) | Foram três dias de atividades, com atendimentos e
orientação quanto aos 10 passos para alimentação saudável no Shopping
Pátio e na orla de Ponta Verde, sendo este último em parceria com o
Conselho Regional de Educação Física.

JOÃO PESSOA (PB) | O CRN-6 esteve no apoio e ministrou palestras na II
Jornada de Nutrição Temática, realizada nos dias 19 e 20 de agosto pelo
Sindicato dos Nutricionistas da Paraíba. Promoveu ações no Hospital
Universitário Lauro Wanderley, na Praça Ponto de Cem Reis em parceria
com o Comsea-JP e no Busto de Tambaú em parceria com o Conselho de
Educação Física (CREF).

TERESINA (PI) | Em parceria com o SESC, o Conselho realizou no dia 30 de
agosto avaliação nutricional e de saúde com aferição de glicose e pressão
para população.
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NATAL (RN) | A ação de atendimento à população ocorreu no Parque das
Dunas com avaliação antropométrica e nutricional. Por proposição do
vereador, Maurício Gurgel, a delegada do CRN-6 no RN, Adriana Xavier e
a fiscal, Claudia Catharine, recebeu a placa concedida pela Câmara dos
Vereadores de Natal pela passagem e homenagem ao Dia do
Nutricionista, 31 de agosto.

FORTALEZA (CE) | Foram dois dias de orientações e atendimento
nutricional para o público dos Shoppings Rio Mar e Benfica.
Representando o CRN-6 na mesa de abertura do I Congresso Brasileiro de
Nutrição Estácio, esteve a delegada do Conselho no Ceará, Rossana
Meira.

JUAZEIRO DO NORTE (CE) | Na programação para celebrar o Dia do
Nutricionista, houve mesa redonda com debates sobre temas atuais,
concursos de receitas com premiações para os profissionais e estudantes
de Nutrição.

SÃO LUÍS (MA) | O CRN-6 com a colaboração dos nutricionistas e
estudantes de nutrição realizaram avaliação nutricional para o público
do São Luís Shopping. O delegado do Conselho no Maranhão, Gustavo
Monteiro, ministrou palestra sobre o tema “Dietas da moda” para os
alunos da Estácio São Luís.

IMPERATRIZ (MA) | A representação do CRN-6 realizou ação social na
Praça de Fátima, com nutricionistas e estudantes de nutrição no
atendimento e orientações nutricionais para população da cidade.

Todas as ações nos estados reforçaram a divulgação da campanha “Nutricionista: seu parceiro na saúde e nas
conquistas” do sistema CFN/CRN em celebração ao Dia do Nutricionista. A campanha também foi divulgada pelo
CRN-6 com cartazes publicados nos coletivos/ônibus de todos os sete estados da jurisdição.
Além da prestação de serviço à comunidade, o CRN-6 também visa valorizar o nutricionista como profissional
indispensável para a saúde e o bem-estar das pessoas.
As fotos de todos os eventos e ações estão publicadas no site (www.crn6.org.br) e facebook (@crn6regiao) do
Conselho. Acesse, compartilhe e curta nossas redes sociais.
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