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Florianópolis, 20 de janeiro de 2021.

Ofício FNN Nº 001/2021.
ASBRAN, CFN, ADENUT e ENEN
Prezados:
A Federação Nacional dos Nutricionistas, Entidade Sindical de segundo grau, que atua
na defesa dos direitos individuais, coletivos e difusos da categoria profissional dos
Nutricionistas vem através deste registrar a falta de “Unidade Nacional” das Entidades
envolvidas na realização do XXVI CONBRAN-ASBRAN e seu principal patrocinador, o
CFN.
Unidade esta, conquistada desde muito tempo quando da realização dos ENAEN’s,
mesmo havendo um tempo em que o evento não foi realizado, desde sua retomada em 2010,
não houve interrupção. Foram reuniões que muitos benefícios trouxeram, onde destacaríamos
a visibilidade desta importante união entre as Entidades Nacionais à categoria.
Desde 2017 as Entidades Sindicais representantes da Classe Trabalhadora dos
Nutricionistas buscam manter a empregabilidade destes profissionais, situação agravada em
2020, pela crise sanitária, econômica e política que sem precedentes atinge nosso país.
De nada adianta melhorar a qualificação científica dos profissionais se os mesmos não
terão onde aplicá-las, pois sua colocação no mercado de trabalho está constantemente ameaçada,
amparadas por legislações criadas para solapar os direitos dos trabalhadores.
A realização de um Congresso grandioso como é o CONBRAN, também deveria ser
oportunidade de discussão do momento atual, quando poderia ser construído, categoria e entidade,
um plano Nacional para vencer barreiras e aumentar a empregabilidade.
A categoria teria como reconhecer que suas Entidades não estão só preocupadas em
legislar, fiscalizar e melhorar a capacidade técnica dos profissionais, mas também aumentar sua
inserção no mercado de trabalho.
Esta seria uma forma de tentar excluir a classe de fazer parte dos 14 milhões de
desempregados no Brasil!
Cordiais saudações.
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