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Editorial
Esta edição coincide com a comemoração
pelos

50

anos

de

regulamentação

profissional. É momento de agradecermos
e reconhecermos a luta dos nutricionistas
que contribuíram para essa conquista e
nos mobilizarmos para seguirmos adiante e garantir
novas vitórias.
A mobilização passa pela união e participação nas
iniciativas das entidades de classe e das campanhas
contra a redução de investimentos em políticas

públicas que impossibilitam o acesso ao Direito Humano à
Alimentação Adequada e Saudável (DHAA).
É importante esclarecer que os nutricionistas e técnicos
em nutrição e dietética que trabalham nessa área sofrem
duplamente. Além de enfrentar os problemas de milhares de
trabalhadores quanto aos direitos gerais, têm suas atividades
precarizadas e condições de trabalho aviltadas.
Não podemos nos omitir. O momento exige participação para
fortalecer a luta e impedir a redução de direitos. Fique atento
às nossas atividades. Categoria forte é categoria unida!

EM DESTAQUE
MPRJ ajuíza ação para ampliar nutricionistas na rede
estadual
Decisão foi tomada a partir de denúncia do CRN-4
A partir de denúncia do CRN-4, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
(MPRJ) ajuizou uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência contra o
governo do Estado, visando ampliar o número de nutricionistas na rede estadual
para o cumprimento mínimo do Programa de Alimentação Escolar (PAE). A
ação foi proposta pelo titular da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de
Proteção à Educação, Rogério Pacheco Alves, à Vara da Infância, da Juventude e
do Idoso da Capital. Saiba mais: goo.gl/dyIZSz

AGENDE-SE
Marque em sua agenda. Dia 13 de junho, na UERJ, às 17h, será realizado o primeiro evento
“Diálogo entre Nutricionistas” promovido pelo Fórum de Entidades de Nutrição do Rio de
Janeiro. Na ocasião serão abordados assuntos de interesse de toda a categoria, como piso
salarial, carga horária, condições de trabalho, aprimoramento profissional e autonomia técnica.
Participe! A presença de todos é fundamental para nossa mobilização!
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CRN-4 EM AÇÃO
Conselho indica convocação de
nutricionistas em Niterói
Objetivo é chamar 19 nutricionistas aprovados em concurso
O CRN-4 encaminhou ofício ao prefeito de Niterói, Rodrigo
Neves, indicando a convocação de 19 nutricionistas
aprovados no concurso em vigência (edital 02/2016) no
município. Saiba mais: goo.gl/D8ouyT

CRN-4 articula apoio contra cursos EaD
Representantes do Conselho estiveram com a deputada
estadual Enfermeira Rejane
Avançou a articulação do CRN-4 com o Legislativo
Estadual para discutir a criação dos cursos EaD em
Nutrição. No último dia 11, representantes do Conselho
se reuniram com a Deputada Enfermeira Rejane para
discutir o assunto e a influência que esses cursos terão
na formação e atuação dos futuros nutricionistas. Saiba
mais: goo.gl/FUhSNc

Novo Código de Ética do Nutricionista
Encontros do CRN-4 tornaram-se marcos para discussão
e reflexão sobre o documento
Mais do que meros encontros para pensar o novo
Código de Ética e Conduta do Nutricionista, as reuniões
promovidas pelo CRN-4 no Rio de Janeiro (6,10 e 18
de abril) e no Espírito Santo (19 de abril) tornaram-se
grandes marcos para refletir sobre questões éticas
associadas ao exercício profissional, com destaque para
a influência das mídias sociais e da internet.

Ainda há tempo de contribuir para a elaboração do novo
Código. O prazo foi prorrogado até 19 de maio. Saiba
mais: goo.gl/dA5SD9

Reunião com secretário municipal
de saúde
CRN-4 apoiou a iniciativa do Sinerj, que teve o objetivo de
discutir redução de carga horária dos nutricionistas
Convocados pelo Sinerj, dezenas de nutricionistas se
mobilizaram e compareceram à reunião com o secretário
municipal de Saúde do Rio, Carlos Eduardo de Mattos, para
reivindicar a redução de carga horária dos profissionais
que trabalham na rede. O CRN-4 esteve presente em
apoio à luta. Saiba mais: goo.gl/IaU6gL
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