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Editorial

Chegamos à centésima edição do nosso
boletim informativo, criado com o objetivo de
estreitar ainda mais os laços entre a gestão, os nutricionistas e os técnicos em nutrição e dietética, e, assim,
lutarmos pelo reconhecimento e visibilidade das profissões. Essa marca só foi alcançada graças a seu engajamento, que acredita na possibilidade de transformar a
sociedade por meio do respeito no atendimento à necessidade mais básica do ser humano: a alimentação.
E nada mais propício do que aproveitar essa comemoração para lançarmos nosso boletim totalmente refor-

mulado, com novo layout e maior interatividade com nosso site. Fizemos tudo isso pensando em vocês, pois não é
todo dia que uma entidade de classe alcança a 100ª edição
de uma publicação. Parabéns, nutricionistas e técnicos em
nutrição e dietética por mais essa conquista. Que venham
muitas outras!
Acompanhe nossos canais de comunicação e participe das
ações do Conselho. Só com o seu envolvimento alcançaremos outras marcas como essa, ampliando a chance de ver
nossas reivindicações atendidas e incrementando a luta
pela valorização das profissões.

EM DESTAQUE
Construa, conosco, o novo Código
de Ética e Conduta
Serão quatro encontros no mês de abril, para possibilitar sua participação

Venha construir, conosco, o novo Código de Ética e Conduta do Nutricionista
(CEC) do Sistema CFN/CRN. Para possibilitar a participação de um número significativo de profissionais, realizaremos, no RJ, encontros nos dias 6, 10 e 18 de
abril, das 17h30 às 20h, no auditório do CRN-4 (Av. Rio Branco nº 173 – 5º andar
- Centro), e, no ES, no dia 19 de abril, das 18h30 às 20h30, em nossa sede (Av.
Fernando Ferrari nº 1.080 - sala 401 - América Centro Empresarial – auditório da
Torre Principal).
Não perca tempo! Faça já sua inscrição, encaminhando, para o e-mail
secretaria2@crn4.org.br, os seguintes dados: data escolhida para participar,
nome completo, nº de inscrição no CRN-4 e telefones de contato. O prazo termina na véspera de cada encontro. Vagas limitadas.
Mais informações: goo.gl/VSUqFn

Atenção, Nutricionistas!
O CRN-4 e o Sinerj convocam os nutricionistas para a reunião com o secretário de saúde municipal,
Carlos Alberto de Mattos, dia 12 de abril, às 14h, no 7º andar da sede da Prefeitura do Rio (Cidade
Nova). O tema do encontro será a carga horária dos nutricionistas da saúde do município. Programe-se e participe! Sua presença é muito importante para fortalecermos o movimento!

CRN-4 EM MOVIMENTO
CRN-4 se reúne com RT das empresas
que fornecem refeições ao sistema
prisional

O CRN-4 deu mais um passo na integração com os nutri-

Intenção é melhorar as condições de trabalho dos

mações a serem repassadas à Promotoria de Justiça de

nutricionistas e a qualidade da alimentação dos detentos

Execução Penal do Ministério Público, a fim de melhorar as

cionistas das empresas que fornecem refeições ao sistema
prisional no Rio de Janeiro. Com o objetivo de obter infor-

condições de trabalho dos nutricionistas e a qualidade da
alimentação dos apenados, o Conselho reuniu os responsáveis técnicos do setor no dia 8 de março. Na ocasião, as
conselheiras Raquel Iff e Denise Rodovalho apresentaram o
trabalho desenvolvido pelo CRN-4 e pelo Ministério Público
sobre a qualidade da alimentação no sistema prisional do
estado e seus respectivos resultados.
Mais informações: goo.gl/A2HZo8.

Conselho recebe classificados do
concurso de Nilópolis
Objetivo é ampliar o diálogo com o MP a fim de reduzir a
jornada de trabalho para 20 horas semanais, entre outras
reivindicações
A Comissão Especial de Acompanhamento de Concursos
Públicos (Ceacop) recebeu, no dia 14 de março, os
nutricionistas classificados no concurso do município
de Nilópolis, na Baixada Fluminense. As conselheiras
Mara Christina Freire e Raquel Iff, acompanhadas

pela fiscal Celina Szuchmacher e pela coordenadora
jurídica do CRN-4, dra. Amanda Bettim, estiveram
com os aprovados e apresentaram a representação
feita pelo Conselho ao Ministério Público Estadual.
Mais informações: goo.gl/htCQW8

GEN reúne entidades de classe na UNIRIO

No dia 8 de março, o CRN-4, a Anerj e o Sinerj aproveitaram

CRN-4 aproveita programação para estreitar laços com
profissionais de Nutrição

a realização do evento NutriçãoInFoque, promovido pelo
GEN (Grupo Executivo de Nutrição), para estreitar relações
com os profissionais da categoria. A programação aconteceu na UNIRIO.
Antes do debate, a conselheira diretora Luana Aquino homenageou as mulheres e lembrou a inter-relação entre o
gênero feminino e a Nutrição. A partir das perguntas dos
participantes – cerca de 80, que lotaram o auditório do Instituto de Nutrição –, ela conscientizou os nutricionistas sobre como atuar com ética nas redes sociais que envolvem
as entidades de classe. “Essa força, se bem utilizada, pode
ser revertida em conquistas”, alertou. Mais informações:
goo.gl/53wLnO

Abril Verde
Conheça a origem da data e saiba como utilizá-la para defender a profissão e o bem-estar da população
O dia 28 de abril foi escolhido mundialmente como a data para
mobilizações sobre acidentes, doenças e demais assuntos relacionados ao trabalho. Pesquisas indicam que a alimentação
saudável e adequada aos trabalhadores diminui os riscos de acidentes de trabalho, incidência de faltas, atrasos, além de prevenir
doenças ocupacionais. Neste contexto, o nutricionista tem relevante papel. Convidamos você a levar essa campanha para seu
ambiente de trabalho e divulgá-la.
Mais informações: goo.gl/ZgP8eZ

3º Encontro Nacional de Formação Profissional acontece
em setembro, em Brasília
Objetivo do evento é discutir propostas para melhorar a qualidade da formação profissional
Acontece, nos dias 15 e 16 de setembro, em Brasília, o 3º Encontro Nacional de Formação
Profissional. O objetivo é discutir propostas e ações para melhorar a qualidade da formação
profissional e sensibilizar quanto à incorporação dos conceitos de formação por competência
nos projetos pedagógicos dos cursos de Nutrição. Os coordenadores dos cursos de Nutrição
do País estão convidados. Mais informações no site do CRN-4.
Os interessados no assunto podem acessar o relatório dos encontros anteriores pelo link
goo.gl/qn3vze
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