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Conexão CRN-4
EDITORIAL
UM SITE MODERNO COM MAIS INTERAÇÃO E NOVAS FERRAMENTAS
OO CRN-4 ficará de cara nova! Com o intuito de oferecer mais
interatividade, modernidade e facilidade de navegação,
será lançado o novo website com novas ferramentas
para atender vocês, nutricionista e técnico. Um trabalho
que vem sendo desenvolvido pela gestão “Valorizar para
Fortalecer”, com a colaboração das equipes técnicas
do Conselho. Agora, com apenas um clique, poderá ser
emitida a Certidão de Regularidade gratuitamente, além de
acessar os demais serviços de atendimento online. Nesta
nova plataforma, terá em breve um espaço destinado à
troca de experiência entre os docentes e os profissionais

de nutrição, o “Ambiente Virtual”. Outra novidade são os
mapas dos polos de fiscalização, com os dados fiscais
de cada região dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito
Santo e também o “Canal de Denúncia”, que daqui a
pouco permitirá que as denúncias sejam acompanhadas
em tempo real de acordo com cada processo. Os nossos
registrados poderão também conferir todos os convênios
e cursos disponíveis, além das publicações através da
“Biblioteca Virtual”. Com a nova plataforma, vamos
oferecer um serviço com mais praticidade e com todas as
informações necessárias para atendê-los. Aguardem!

CRN-4 EM AÇÃO
VITÓRIA EM 1ª INSTÂNCIA PARA
PAGAMENTOS DE ATRASADOS A
NUTRICIONISTAS SERVIDORES
Foi publicada no Diário Oficial a decisão proferida na ação do
CRN-4 contra o Estado do Rio de Janeiro, determinando o
pagamento dos salários atrasados dos nutricionistas servidores. Saiba mais: http://goo.gl/uTkEzW

NA LUTA PELA CATEGORIA NO
SENADO FEDERAL
O CRN-4 esteve no Senado Federal para tratar sobre a
luta do Sistema CFN/CRN contra a implementação do
EAD na área da Saúde, a aprovação do PL da redução da
carga horária de nutricionistas para 30 horas semanais e a
denúncia de um aplicativo de acompanhamento nutricional
de inteligência artificial.
Saiba mais: http://bit.ly/2F4fQ5c

PCCS DA SAÚDE É APROVADO NA ALERJ
O projeto de Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS)
para funcionários da área da Saúde do Estado do Rio de
Janeiro foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Para
a validade dos aumentos de salários será necessária a
sanção do texto pelo Governo do Estado. O CRN-4 apoia
a luta, que trará benefícios aos profissionais de nutrição.

EXTINÇÃO DE CARGOS DE NUTRICIONISTA
EM ITAGUAÍ É TEMA DE REUNIÃO
Representantes do CRN-4 estiveram no MPRJ para tratar
sobre a extinção de cargos de nutricionista em Itaguaí.
Leis publicadas em dezembro de 2017 extinguem cargos
de natureza efetiva e cancelam a realização de concurso
público. Leia mais: http://goo.gl/FVQGMZ

NOVO CÓDIGO DE ÉTICA É PUBLICADO NO
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
O novo Código de Ética e de Conduta do Nutricionista foi
publicado no Diário Oficial da União, e entrará em vigor em junho.
Confira na íntegra no portal do CFN (http://goo.gl/XkQkfn). A
resolução foi construída em um processo democrático que
se iniciou em 2014, fruto de debates em níveis nacional e
regional com participação intensa da categoria. Foram abertas
duas consultas públicas inéditas no site do CFN que reuniram
milhares de formulários. O CRN-4 promoveu fóruns e oficinas
no Espírito Santo e Rio de Janeiro para discussão de propostas
para a elaboração do Código, além de quatro Encontros
Regionais para debate da minuta da resolução.
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