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Conexão CRN-4
CFN REPUDIA “PACOTE DO VENENO” NA ALIMENTAÇÃO DOS BRASILEIROS
O CFN - Conselho Federal de Nutricionistas tornou
público seu repúdio à aprovação do Projeto de Lei (PL)
n.º 6.299/2002 na Comissão Especial sobre Defensivos
Agrícolas da Câmara dos Deputados. Apelidado de “Pacote
do Veneno”, o PL retira do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a
avaliação dos agrotóxicos, centralizando a liberação do
registro de autorização de uso no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa). Veja aqui a íntegra da
carta no site do CRN-4: https://goo.gl/CGrXef

EDITORIAL
CRN-4 DESTACA A IMPORTÂNCIA DO TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
E LANÇA NOVO WEBSITE, MAIS MODERNO E INTERATIVO
Comemoramos em 27 de junho uma data que tem
lugar especial no calendário do CRN-4: o dia do Técnico
em Nutrição e Dietética, conhecido também como
TND, um profissional essencial na promoção de saúde
e alimentação adequada. Sua visão complementa
diretamente o nutricionista, sendo imprescindível na
excelência de um trabalho coletivo de saúde. A gestão
“Valorizar para Fortalecer” vem cada vez mais se
aproximando dos técnicos, promovendo iniciativas com
o objetivo de incentivar e fomentar essa área que vem
crescendo e conquistando um espaço significativo para
a categoria. Outra iniciativa importante que a gestão
colocou em prática em junho foi o lançamento do novo

website do CRN-4. Com mais interatividade, modernidade
e facilidade na prestação de serviços, o site está com
diversas novidades para atender vocês, nutricionistas e
TND. Com a nova plataforma, vocês poderão acessar os
serviços online, tendo o Conselho na sua casa e em todo
lugar. Acesse: www.crn4.org.br e confira!

CRN-4 EM AÇÃO
TND EM DESTAQUE 2018 ABORDA
ATRIBUIÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DOS
TÉCNICOS
O CRN-4 promoveu no dia 30 de junho o TND em Destaque
2018, evento científico em homenagem ao dia do Técnico
em Nutrição e Dietética, celebrado em 27 de junho. Os
profissionais de nutrição assistiram a palestras com
temas que abordaram a importância da atuação do técnico,
atribuições, contribuições e ainda participaram de um
debate onde tiraram dúvidas. O encontro contou com um
quiz e sorteios de kits oferecidos pelo Centro Universitário
Augusto Motta (Unisuam), que sediou o evento.
Leia mais: https://bit.ly/2NnCaeS

EM DEFESA DOS HOSPITAIS E INSTITUTOS
FEDERAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
O CRN-4 recebeu em sua sede as nutricionistas Responsáveis Técnicas dos hospitais e institutos federais do
Rio de Janeiro. O grupo constituiu uma agenda de trabalhos com o objetivo de adequar em definitivo os quadros
técnicos de nutricionistas através de concurso público.
Leia mais: https://goo.gl/DZRuc5

ESTABELECER A SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL ATRAVÉS DA LOSAN-RIO
Foi aprovado o PL (Projeto de Lei) que dispõe sobre a Losan-Rio, um projeto do Consea - Rio que vem sendo elaborado desde 2010. O Conselho de Nutricionistas CRN4 é
representado no Consea Municipal por duas conselheiras
da gestão, Márcia Teixeira e Renata Nogueira, com o objetivo de fortalecer iniciativas como esta, que valoriza os nutricionistas nas políticas públicas. A segurança alimentar
e nutricional é fundamental para a população! Saiba mais:
https://goo.gl/z38R1C

ENCONTRO DESTACA PAPEL ESSENCIAL
DO NUTRICIONISTA COMO RESPONSÁVEL
TÉCNICO
O CRN-4 participou do Encontro Estadual do Programa
Nacional da Alimentação Escolar (Pnae), promovido pela SeduES em parceria com FNDE, em Vitória (ES). Durante o evento,
o Conselho ministrou palestra sobre a importância do papel do
nutricionista como Responsável Técnico do programa e suas
atividades. Leia mais: https://goo.gl/oyto2G

CRN-4 PRESTIGIA POSSE DA NOVA
DIRETORIA DO CFN GESTÃO 2018-2021
O CRN-4 participou da posse do novo plenário do CFN para
a gestão 2018-2021. Os nutricionistas Alcemi Barros, primeiro representante do Espírito Santo no CFN, e Myrian
Cruz, do Rio de Janeiro, serão os conselheiros federais da
jurisdição do CRN-4. Destacamos a satisfação em poder
contar com profissionais de trajetória sólida na representação da categoria e lutas por direitos fundamentais da
população. Veja mais: https://goo.gl/aFFo9Y

EVENTO NO ESPÍRITO SANTO EM
CELEBRAÇÃO AOS 30 ANOS DO SUS
O CRN-4 participou em junho, representado pela conselheira
Carolina Passos, do evento em comemoração aos 30 anos do
Sistema Único de Saúde (SUS), em Vitória (ES). Promovido
pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa),
o encontro abordou o cenário de progresso da saúde pública
no país, com a redução da taxa de mortalidade infantil e o
aumento da expectativa de vida da população.

NOVO CÓDIGO DE ÉTICA É PAUTA DO 2º
ENCONTRO DOS COORDENADORES DE
ÉTICA
Representando o CRN-4, a conselheira Eliane Vaz e a
Coordenadora Técnica Arlette Saddy participaram do 2º
Encontro dos Coordenadores de Ética do Sistema CFN/CRN,
realizado na sede do CRN-1, que contou com a presença dos
Coordenadores de Comissões de Ética do Sistema e também
de representantes das equipes Técnicas de 5 Regionais e
do Federal. A reunião abordou o Novo Código de Ética do
Nutricionista, que entrou em vigor no início de junho.

NA LUTA CONTRA A INSUFICIÊNCIA DE
NUTRICIONISTAS NAS ILPI E OUTROS
TEMAS
A diretoria do CRN-4 recebeu em sua sede o Deputado
Estadual Gilberto Palmares para tratar sobre assuntos
pertinentes à categoria. Alteração do PL N°187/2016 sobre
ILPI; insuficiência de nutricionistas nessas instituições; criação
de cargos de nutricionista nas redes de educação básica; e a
falta de exigência de nutricionista nas equipes mínimas dos
Núcleos Ampliados de Saúde da Família (NASF) foram temas
debatidos com o parlamentar, que se colocou à disposição em
levar os temas para a Alerj.

FISCAIS EM CURSO SOBRE POLÍTICAS
PÚBLICAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Foi realizado em maio o curso de qualificação para execução
do projeto “Fortalecimento das Políticas Públicas de
Alimentação e Nutrição nos Estados do Rio de Janeiro e
Espírito Santo”, promovido pela Câmara Técnica de Políticas
Públicas - CTPP. O encontro contou com a presença da equipe
de fiscais do CRN-4 e teve palestras, dinâmicas, discussões
e plano de ação com o objetivo de destacar o papel do
nutricionista em diferentes vertentes.

EM BUSCA DE MELHORIAS PROFISSIONAIS
NOS HOSPITAIS E INSTITUTOS FEDERAIS DO
RJ
O CRN-4 participou no dia 15 de junho da escuta pelo
Departamento de Gestão Hospitalar (DGH-MS) das equipes
multiprofissionais dos hospitais e institutos federais do Rio de
Janeiro. O encontro contou com a presença de nutricionistas
que apresentaram as demandas reivindicando melhorias para
a categoria.

NOVO SITE DO CRN-4!
O CONSELHO EM SUA CASA E EM TODO LUGAR.

Mais praticidade
para seu dia a dia.

CONFIRA!
WWW.CRN4.ORG.BR
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