Nº45
20 de agosto
2013
0 de janeiro de
2013
- Festa dos Nutricionistas - Os ingressos para a Festa do Dia dos Nutricionistas, que será
realizada dia 6 de setembro (19h às 24h) já estão à venda na sede do CRN-4. Não serão
vendidos convites no local. A festa, que acontece como parte das comemorações pelo Dia do
Nutricionista, acontecerá no Clube Militar. Av. Rio Branco, 251/3º andar (Cinelândia). O ingresso
custa R$ 45,00 e inclui Buffet completo e show ao vivo.
- Ato Médico - O Congresso Nacional manteve os vetos da presidente Dilma Rousseff a Lei
12.842/2013 - Ato Médico. A votação em sessão conjunta do Congresso foi marcada pelo
protesto de manifestantes no plenário da Câmara dos Deputados no início da noite do dia 20 de
agosto. A Lei que disciplina a profissão da medicina teve dez itens vetados pelo Executivo. Vale
destacar que o Sistema CFN/CRN esteve presente na luta contra o Ato Médico, junto com
outros profissionais da Saúde, por entender que significa um retrocesso na qualidade da
prestação de serviços à população.
Apesar do Projeto de Lei ter preservado as atribuições do nutricionista previstas na Lei 8234/91
e reconhecido sua competência para realizar o diagnóstico nutricional, O Conselho Federal de
Nutricionistas e seus Regionais acreditam que a prestação de serviços de saúde, centralizada
na figura do médico, desconsidera os princípios de equidade, integralidade e universalidade que
fundamentam o trabalho da equipe multiprofissional no SUS.
- Solenidade(ES) – O CRN-4 sede do Espírito Santo convida para a próxima solenidade de
entrega de habilitação profissional, que será realizada dia 3 de setembro, das 17 às 20h, no
auditório Hermógenes Lima da Fonseca, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES).
Américo Buaiz, 205, Enseada do Suá, Vitória (ES).

Dia do Nutricionista
RJ- A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) realizará uma
Audiência Pública, no dia 28 de agosto, às 10h, com o tema “O Nutricionista na Alimentação
Escolar: investimento para futuras gerações”. A proposta é debater a importância da
contribuição do trabalho dos nutricionistas em políticas, programas e serviços municipais
relacionados à alimentação e nutrição. O evento também fará parte das comemorações do Dia
do Nutricionista – 31 de agosto. O Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro fica no Palácio Tiradentes – Rua Primeiro de Março, s/n, Praça XV, Rio de Janeiro (RJ).
O evento é aberto aos profissionais e estudantes de Nutrição. Haverá certificado com a carga
horária para comprovação de atividades complementares
ES - O deputado Dr. Hércules, presidente da Comissão de Saúde e Saneamento da Assembleia
Legislativa do Espírito Santo (Ales) promoverá uma Sessão Especial em homenagem ao Dia do
Nutricionista, no dia 27 de Agosto, às 19h, no Plenário Dirceu Cardoso. É preciso confirmar
presença pelo e-mail dr.hercules@hotmail,com

