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- Anvisa promove Consulta Pública - As contribuições para consulta pública sobre rotulagem
de substâncias alergênicas em alimentos podem ser enviadas até dia 18 de agosto de 2014. O
objetivo da norma é indicar no rótulo dos alimentos embalados as principais substâncias
capazes de desencadear alergias alimentares. A participação na consulta pública é aberta a
qualquer pessoa. O formulário eletrônico ficará disponível no site www.anvisa.gov.br
- Consulta Pública – Terapia Nutricional - O Ministério da Saúde abriu período de consulta
pública com o objetivo de avaliar duas propostas que estabelecem, por meio de portaria, normas
e critérios para a Atenção Especializada Hospitalar em Terapia Nutricional na Rede de Atenção
à Saúde, bem como diretrizes para a organização do tratamento no Sistema Único de Saúde. As
propostas estão disponíveis para avaliação, até o dia 9 de agosto, neste link:
http://migre.me/kkfS8.É necessário se cadastrar no site antes de ter acesso aos textos. Todas as
contribuições serão avaliadas pelo ministério e poderão constar dos documentos que vão
regulamentar os temas.
- A padronização e os procedimentos adotados na ação fiscal – Nos dias 23 e 24 de julho
será realizada na sede do CFN, em Brasília, a reunião dos coordenadores do setor de
fiscalização dos Conselhos Regionais de Nutricionistas . Na pauta, a padronização e os
procedimentos adotados na ação fiscal em todo o País. Em novembro, será realizada a Jornada
de Atualização dos Fiscais do Sistema CFN/CRN. As discussões desses fóruns estão
qualificando a ação fiscal para garantir o exercício ético do nutricionista e o adequado
atendimento da população.
- Espírito Santo – O Encontro do Sindnutri-ES com os Nutricionistas em Vitória será realizado
no dia 14 de agosto (quinta-feira), às 19h, na Sede da UGT. Av Vitória 1315, 2º andar (entrada
pela lateral na Rua Raimundo Gama Fortaleza), Jucutuquara, Vitória (ES).

Conbran 2014 e Nutri Saber
O XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição 2014 será realizado de 17 a 20 de setembro, em
Vitória (ES). O tema é “Alimentação e Nutrição nos excessos e na fome oculta: onde estamos e
para onde vamos?”. Vale ressaltar que também estão abertas as inscrições, até o dia 04 de
agosto para o Nutri Saber, espaço no Conbran que dá oportunidade para compartilhar saberes e
trocar experiências com profissionais das diferentes regiões do país. Este espaço é aberto à
divulgação de livros e recursos didáticos de Nutricionistas ou demais profissionais da área. Mais
informações no site www.conbran.com.br

