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DIÁLOGO ENTRE
NUTRICIONISTAS

Valorizar para Fortalecer,

serviços prestados de todos os setores e, lamentavelmente,

atualmente à frente do CRN-4, apoia a

a nutrição está inserida neste contexto. A crise financeira

saúde pública neste momento de crise

que atinge o estado e o município do Rio já afeta diretamente

institucional com o sucateamento dos

o quadro de profissionais, entre eles os nutricionistas.

A

gestão

serviços, principalmente nos hospitais

Para fortalecer a categoria, o fórum composto pelo CRN-4,

federais, estaduais e municipais. Como parte desse apoio, o

Sinerj (Sindicato dos Nutricionistas do Rio de Janeiro) e

órgão participa diretamente da Frente em Defesa da Saúde

Anerj (Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro)

Federal, lançada em julho deste ano. O CRN-4, com outros

promoveu no Rio o evento “Diálogos entre Nutricionistas”.

conselhos de fiscalização profissional, integra um colegiado

Na capital, o encontro foi voltado especialmente para

da área da saúde para debater os assuntos relacionados

profissionais do setor público e o encaminhamento foi a

à crise. Diante da possibilidade de desmonte do Sistema

criação da Frente Única de Nutricionistas da Saúde Pública,

Único de Saúde (SUS) com a PEC 55 – que limita a partir de

que quer ouvir a categoria para criar estratégias de como

2018 os gastos do governo com saúde e educação – e com

lidar com a atual conjuntura. A primeira reunião do grupo

o lançamento de planos de saúde populares privados, já

acontece dia 24 de outubro, das 18h30 às 21h no auditório

anunciados pelo Ministério da Saúde o conselho decidiu se

do CRN-4. Acompanhe nosso próximo boletim para saber

posicionar. Tais medidas devem impactar na qualidade dos

como foi o primeiro encontro do novo coletivo!

CRN-4 EM AÇÃO
Diálogo entre Nutricionistas reuniu
profissionais em Volta Redonda e no Rio
Para discutir assuntos de interesse da categoria e o atual
momento pelo qual passa a saúde pública, o fórum composto pelo CRN-4, Sinerj (Sindicato dos Nutricionistas do Rio de
Janeiro) e Anerj (Associação de Nutrição do Estado do Rio de
Janeiro), em parceria com a UNIFOA (Centro Universitário de
Volta Redonda) realizou o “Diálogo entre Nutricionistas”, que
aconteceu dia 27 de setembro em Volta Redonda, sul do estado. Saiba mais: goo.gl/LiMNEm

Dia do Nutricionista no RJ e ES
As ações em homenagem ao Dia do Nutricionista no
Circuito Carioca de Feiras Orgânicas foram um sucesso.
Ocorreram atividades lúdicas de reconhecimento dos
alimentos para crianças e adultos, orientações sobre
acondicionamento de alimentos na geladeira e rodas de
conversa sobre alimentação saudável e adequada nas
feiras orgânicas da Tijuca, de Olaria e da Glória entre o
fim de agosto e primeiras semanas de setembro. Já no
Espírito Santo, no mesmo período, o público participou da Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária.
Saiba mais: goo.gl/oqDNZo

Conheça nutricionista que ganhou
bolsa de estudo
A nutricionista Camila Izidorio Rangel foi a sortuda que
ganhou uma bolsa de 50% para o Curso de Especialização
e Nutrição Clínica da UFRJ (Universidade Federal do Rio
de Janeiro) sorteada pelo CRN-4. No último sábado de
setembro, dia 30, ela foi ao seu primeiro dia de curso e
contou sobre as aulas e expectativa com o aprendizado.
Saiba mais: goo.gl/bPrBN1

Coordenadoras de curso do CRN-4
participaram do Encontro Nacional de
Formação Profissional, em Brasília
Nos dias 15 e 16 de setembro aconteceu em Brasília o
3º Encontro Nacional de Formação Profissional organizado
pelo CFN (Conselho Federal de Nutricionistas). O tema
foi a “Formação e práxis do nutricionista” com o objetivo
de contribuir para a melhoria da formação com foco nas
competências. Coordenadores de curso de todo país
participaram do evento, entre eles quatro nutricionistas do
CRN-4 (Conselho Regional de Nutricionistas da 4ª Região)

do Rio de Janeiro e Espírito Santo, que ganharam custeio de
transporte e estadia para o encontro nacional pelo CRN-4.
Saiba mais: goo.gl/e1Kz1U

Conbran 2018 com inscrições
abertas até 6 de novembro para
submissão de trabalhos
As inscrições para a submissão dos trabalhos do Conbran
2018 (25º Congresso Brasileiro de Nutrição, 5º Simpósio
Ibero-americano de Nutrição Esportiva, 4º Simpósio
Ibero-americano de Nutrição em Produção de Refeições
e 4º Simpósio Ibero-americano de Nutrição Clínica) estão
abertas até 6 de novembro. O evento acontece de 18 a 21 de
abril em Brasília. Saiba mais: goo.gl/iDB1TF

A Importância da Manipulação
de Alimentos
Com o objetivo de promover conhecimento e sensibilizar
os manipuladores de alimentos sobre a importância da
realização de procedimentos de controle higiênico-sanitário na rotina de trabalho, o CRN-4 participou da 3ª
capacitação de merendeiras que atuam nas unidades
de ensino da rede municipal de Campos. O Conselho foi
representado pela fiscal Rosane Sousa, que explicou a
importância da manipulação, higienização e armazenamento correto dos alimentos. Tanto Rosane quanto a
palestrante Vera Cardoso, fiscal de saúde pública da Vigilância Sanitária, alertaram sobre a necessidade de cumprir normas e não negligenciar a higiene pessoal ou do

alimento. O encontro busca promover uma alimentação
segura para os alunos assistidos pela rede municipal de
educação. Saiba mais: goo.gl/nGEsxJ
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