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Conexão CRN-4
Editorial
Agora é lei no Rio de Janeiro: redes de educação terão a presença de nutricionista habilitado
A necessidade de nutricionistas nas escolas
sempre foi um assunto discutido pelo CRN4.
Agora é lei no Rio de Janeiro as escolas terem
planejamento e orientação de nutricionistas
habilitados no CRN. Sancionada pelo Governo
do Estado, a Lei 7.846/2018 tem como objetivo
melhorar a qualidade da alimentação dos
alunos das escolas públicas e privadas da
educação básica.
É a conquista de uma luta do CRN4. O conselho
realizou diversas ações sobre alimentação
escolar como um estudo que foi apresentado na
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro

(Alerj), que analisou a qualidade da alimentação
oferecida pelas unidades escolares e constatou a
insuficiência de profissionais de nutrição na rede.
Diversas campanhas em parceria com o Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro (MPERJ)
foram realizadas nas redes sociais e em meios de
transporte, com o intuito de levar à população, a
importância de promover a alimentação saudável
nas escolas e denunciar as maneiras incorretas.
A gestão Valorizar para Fortalecer celebra esse
marco para a categoria e garante a fiscalização da
lei, junto aos órgãos competentes.

CRN-4 EM AÇÃO
CRN4 celebra conquista para a
categoria que luta pela alimentação
saudável nas redes de educação
CRN4 celebra conquista para a categoria que
luta pela alimentação saudável nas redes de
educação. Lei sancionada pelo Governo do Estado exige que escolas do Rio de Janeiro tenham atuação de nutricionistas habilitados.
Saiba mais: goo.gl/24ULVj

CRN4 se reúne na Alerj para traçar
estratégias de fiscalização sobre
a lei sancionada
Representantes do CRN4 estiveram na Alerj para
traçar estratégias de fiscalização sobre a Lei
7.846/2018, de autoria do Deputado Estadual
Luiz Martins (PDT).
No encontro, foram destacados também,
assuntos que impactam diretamente a classe
e que necessitam de apoio do legislativo.
Confira a matéria: goo.gl/UTXFB9

Encontro das Comissões de Ética:
troca de experiência e diálogo
entre CRNs
Promover a troca de experiências e o diálogo entre
os CRN. No mês de dezembro, o CRN-4 realizou o
Encontro das Comissões de Ética, no Rio de Janeiro. Foram apresentados casos éticos apreciados
pelos Regionais e os recursos julgados pelo CFN
entre os anos 2016 e 2017. Cada CRN também
apresentou dois casos emblemáticos que foram
discutidos. Saiba mais: goo.gl/7DvAdJ

CRN-4 participa de Audiência Pública
na Câmara Municipal de Niterói
CRN-4 participa de Audiência Pública na
Câmara Municipal de Niterói. Na ocasião, foi
discutida a criação de vagas para os cargos
da Fundação Municipal de Educação (FME)
e convocação dos concursados de 2016.
O Conselho foi representado pela conselheira
Mara Christina Freire e pela nutricionista fiscal
Celina Oliveira.
Saiba mais: goo.gl/XNxHMT

CRN4 participa de mesa redonda
na Estácio de Sá sobre nutrição
e promoção da saúde na escola
Nutrição e promoção da saúde na escola. Essa foi
a temática da Mesa Redonda do curso de Nutrição
da Universidade Estácio de Sá, que o CRN-4
participou no dia 7 de fevereiro. No encontro, os
alunos e professores puderam discutir junto aos
palestrantes, sobre a importância da presença
do nutricionista nas redes de educação básica.
Leia mais: goo.gl/nvJtNE
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