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Conexão CRN-4
Editorial
O Dia do Nutricionista foi comemorado

Outra atividade ocorreu nas Feiras Orgânicas da Tijuca

com várias atividades e ações no Rio de

e Olaria – a da Glória será realizada no dia 16 de setembro -,

Janeiro e no Espírito Santo.

onde aconteceram oficinas, atividades lúdicas e rodas de

No Rio, a principal delas foi o lançamento

conversa sobre alimentação saudável e adequada, nas

da Campanha “Alimentação Saudável na
Escola: direito do aluno, compromisso do nutricionista”, que
tem o objetivo de conscientizar a comunidade escolar e a

quais destacamos o nutricionista como o profissional
habilitado para a prescrição dietoterápica.

sociedade civil de que alimentação saudável e adequada não

Já no Espírito Santo foram realizadas palestras com o

é um privilégio e, sim, um direito que precisa ser garantido.

tema “A prática profissional na perspectiva da comida

Nesta campanha, planejada em parceria com o Ministério

de verdade” e atividades na Feira da Agricultura Familiar

Público do Estado, foi disponibilizado o link da Ouvidoria do

e Reforma Agrária do Espírito Santo. Ônibus de 10 linhas

MP para que pais ou responsáveis denunciem as escolas
onde a alimentação não atende às necessidades dos
alunos. Ônibus de 50 linhas circularão até 14 de setembro,

circularão até 26 de setembro nas principais vias de
acesso do município de Vitória e região metropolitana,

levando essa mensagem, que será divulgada em nosso

com cartazes parabenizando o nutricionista e destacando

site e Facebook.

sua importância profissional.

EM DESTAQUE
Beneficie-se dos nossos convênios
e parcerias!
O CRN-4 e a ANERJ querem ajudá-lo a ir sempre além! Por isso, está lançando o programa “Convênios e Parcerias - Benefícios para Inscritos”, que oferece descontos exclusivos de parceiros a profissionais inscritos no Conselho
ou associados da ANERJ. Fique atento e acompanhe as próximas parcerias!
Conheça as atuais: goo.gl/vD46sr

CRN-4 EM AÇÃO
Conselho destaca fortalecimento
das ações políticas e fiscais
O Congresso Nacional do Sistema CFN/CRN, realizado de 18 a
21 de julho, em Brasília, debateu assuntos importantes para o
fortalecimento das ações políticas e fiscais. O presidente do
CRN-4, Leonardo Murad, reafirmou a parceria com o Conselho
Federal e os demais regionais em defesa da valorização e da
ética profissional, da segurança alimentar e nutricional para
a população, saúde e educação públicas de qualidade, manutenção do SUS e o fim da subtração de direitos trabalhistas e
previdenciários. Saiba mais: goo.gl/T13jra

Evento marca Dia do TND
O Dia do Técnico em Nutrição e Dietética foi comemorado no Espírito Santo, no dia 13 de julho, com palestra e
confraternização na sede do CRN-4.
Saiba mais: goo.gl/5K16z7

Ações fiscais nas unidades
hospitalares federais constata
déficit de nutricionistas
É insuficiente o número de nutricionistas nos 12 hospitais e institutos federais de saúde no Rio, o que prejudica o exercício profissional e a assistência nutricional
à população. Esta foi a principal constatação do CRN-4
nas visitas técnicas feitas pelo Colegiado de Conselhos
Profissionais às unidades, de 25 a 27 de julho e de 1º a 3
de agosto. Saiba mais: goo.gl/tNCRSM

Conselheira ingressa no
Consea de Vitória
A conselheira do CRN-4- ES, Carolina Íris Passos, acaba
de tomar posse no Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional de Vitória. O ingresso da
conselheira é mais uma conquista do Conselho e dos
nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética no
sentido de fortalecer as políticas públicas de segurança
alimentar e nutricional. Saiba mais: goo.gl/rxrehC

CRN-4 sorteia passagens e
hospedagens para III Encontro
Nacional de Formação Profissional
Mariana Catta-Pretta Caiado Pereira (UNISUAM), Andrea
Bittencourt de Santa Teixeira (UNIG) e Renata Gati Dala
Bernardina (UNESC – campus I – Colatina/ES) foram as
coordenadoras de instituições de ensino superior (IES) que
ganharam custeio de transporte e estadia para o III Encontro
Nacional de Formação Profissional, em Brasília, nos dias 15
e 16 deste mês. Saiba mais: goo.gl/DNDVp2

Alunos da UFES visitam o CRN-4 ES
A conselheira Emanuela Azevedo e a fiscal Simone
Pedrosa

receberam,

na

sede

do

CRN-4

ES,

a

visita de alunos da disciplina Ética e Exercício
Profissional, ministrada pela docente Érica Aguiar
Moraes no primeiro período do curso de Nutrição
da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).
Saiba mais: goo.gl/ePW94u

CRN-4 participa de vários movimentos
sociais no Rio
No lançamento da Frente em Defesa dos Institutos e
Hospitais Federais do Rio de Janeiro, no Hospital do
Andaraí, o CRN-4, representado pela conselheira Mara
Freire, assumiu o compromisso de defender o SUS público e de qualidade para a população do estado do RJ.
Saiba mais: goo.gl/fpyRwp
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