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EDITORIAL
Junho é mês de festa. No dia 27

a profissão, diretamente relacionada ao processo

comemora-se o Dia do Técnico em

de emancipação da mulher - e sua consequente

Nutrição e Dietética (TND), e o CRN-4

qualificação

está preparando um evento especial

estimulante para homens e mulheres que exercem a

para celebrar essa data tão importante.

profissão que, em determinada época, foi um mercado

profissional.

Sem

dúvida

um

tema

Haverá palestras de técnicos experientes relatando

predominantemente feminino.

suas trajetórias acadêmicas e profissionais, nas quais

Programe-se desde já! Dia 27 de junho, das 17h às 20h,

enfatizarão a importância de suas atribuições, e de um

no Conselho Regional de Odontologia (Rua Araújo Porto

nutricionista que falará sobre o dia a dia com um TND.

Alegre 70 – auditório 5º andar – Centro), venha festejar

Acreditamos que será uma experiência enriquecedora.

conosco. Participe desse momento de confraternização!

Afinal, você também terá chance de saber como surgiu

Inscrições pelo site (www.crn4.org.br) a partir de 13 de junho.

CRN-4 EM AÇÃO
CONSELHEIRO DENUNCIA DÉFICIT DE NUTRICIONISTA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ES
Presente na audiência pública sobre alimentação
escolar na Assembleia Legislativa do Espírito Santo,
no dia 4 de maio, o conselheiro do CRN-4 Walace Luiz

Herbst denunciou o déficit de nutricionistas no estado
e reivindicou a contratação de 106 profissionais para
atender a rede de ensino. Saiba mais: goo.gl/G7529f

CRN-4 REIVINDICA E HOSPITAL EM ANGRA
CONTRATA NUTRICIONISTAS
Após reivindicação do Conselho, o Hospital Geral
de Japuíba, em Angra dos Reis, contratou quatro
nutricionistas para adequar o quadro técnico e uma
nutricionista estatutária foi convidada a assumir a
responsabilidade técnica. Além disso, a alimentação
passou a ser produzida na própria unidade.
Saiba mais: goo.gl/EGFA21

VEM AÍ O SEMINÁRIO REGIONAL EAN + PAA
O Seminário Regional Educação Alimentar e Nutricional
+ PAA Modalidade Compra Institucional será realizado
no Rio de Janeiro, nos dias 21 e 22 de junho. O evento é
destinado a profissionais e gestores das áreas da saúde,
educação, assistência social e agricultura dos estados do
Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Garanta já sua vaga fazendo a pré-inscrição pelo link:
goo.gl/ykOIrN. Saiba mais: goo.gl/yBTDkv

RELATÓRIO DO CRN-4 DESTACA ALTERAÇÃO
NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
NOS PRESÍDIOS
O CRN-4 enviou novo relatório ao Ministério Público
relatando a situação referente ao fornecimento de
alimentação nos presídios no Rio de Janeiro. O documento
destaca a alteração nos cardápios prevista no edital de
licitação, causada, principalmente, pela inconstância
de pagamento às concessionárias de alimentação. O
assunto foi destaque na coluna do jornalista Ancelmo
Gois (O Globo) em 17 de maio. Saiba mais: goo.gl/Bt36rV

CONHEÇA A ATUAÇÃO DO CRN-4 NO
NORTE/NOROESTE DO RJ
A fiscal Rosane Sousa esteve em 19 municípios, lavrou
196 termos e 63 roteiros de visita técnica em 2016 e, na
maioria dos locais, indicou a necessidade de contratação
de nutricionistas em razão do déficit de profissionais.
Saiba mais: goo.gl/iMeQE8

CONSELHO RESSALTA IMPORTÂNCIA DA
SEMANA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR
A vice-presidente do CRN-4 e membro do Comitê
Executivo da Rede Estadual de Alimentação Escolar
(REANE), Márcia Teixeira, ressaltou a importância da
Semana de Educação Alimentar (SEA) 2017 na abertura
do seminário de lançamento do tema deste ano - “Feiras
como espaços promotores da alimentação adequada e
saudável”. Saiba mais: goo.gl/fsXwjU
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