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Editorial

Caros Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dietética

E

sta é a última edição da
revista CRN-4 elaborada
pela gestão “Articulação e
Atitude: ampliando conquistas”, pois uma nova gestão,
eleita pelos nutricionistas, ocupará o
plenário do Conselho nos próximos
três anos. Por isso, apresentamos um
breve balanço desta gestão, que está
diretamente ligada à gestão 2010 a
2013: “Articulação e Atitude”. Não
foi à toa que demos continuidade no
nome escolhido para a atual gestão
2013 a 2016, sinalizando as conquistas que pretendíamos ampliar, além
de implementar, da mesma forma,
articulada, outros projetos que foram
planejados estrategicamente para a
execução nos três anos de vigência
desta gestão.
Iniciamos a primeira gestão abrindo
espaço para que as ações e parcerias
pudessem ser implementadas, buscando várias articulações, conforme o
nome da gestão já anunciava, com as
entidades da categoria, instituições
de ensino (superior e técnico), órgãos
públicos e privados, instituições, conselhos profissionais, com destaque
para a abertura de espaço junto
à mídia, nada promissor à época.
Adotamos atitudes parceiras com o
intuito de desenvolver ações em prol
dos nutricionistas e técnicos. O objetivo era, cada vez mais, ampliar a
relação de parcerias, além de identificar os parceiros, na perspectiva de
inserir e dar visibilidade ao trabalho
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dos profissionais nos espaços como
conselhos de controle social, fóruns,
frentes, redes, órgãos públicos, especialmente o judiciário (MP) e o legislativo.
Cabe frisar que na primeira gestão
nossa proposta era seguir a linha que
o próprio nome da chapa orientava.
Depois a proposta foi de continuar
as articulações necessárias e ampliar
as conquistas obtidas no primeiro
momento e, como pode ser visto ao
longo desta edição, conseguimos,
apesar de reconhecermos que muito
ainda precisa ser feito. Alguns resultados ainda não são concretos, mas
temos certeza de que abrimos muitos
caminhos, para que os resultados positivos sejam atingidos.
Em especial, destacamos a expressiva representação do CRN-4 junto ao
Sistema CFN/CRN, adotando posicionamento de forma a contribuir com os
trabalhos do Sistema, tanto através
do trabalho dos conselheiros, quanto
com os desenvolvidos pelos diversos setores técnicos do Conselho.
Incentivo às participações
Apoiamos e incentivamos os trabalhos do Sistema CFN/CRN, por meio
da participação dos coordenadores e
assessores nos Grupos de Trabalho
(GT) e comissões especiais formados
pelo CFN, para agregar conhecimentos,
competências e vivências do nosso
Regional, principalmente, as dos

setores de Fiscalização, área técnica,
Jurídico, Administração, Tecnologia da
Informação e Comunicação. Do nosso
Regional também foram indicados nutricionistas para contribuir com trabalhos específicos do CFN.
Destacamos importantes contribuições da Comunicação do CRN-4:
nosso Regional foi o primeiro a introduzir as redes sociais no Sistema
CFN/CRN, assim como, valorizou o
setor contratando assessores de comunicação, imprensa e comunicação
visual, com a perspectiva de uma comunicação dinâmica que atendesse
aos profissionais e, ao mesmo tempo,
fizesse a integração com os demais
setores do CRN-4, em especial com
o setor do atendimento. Além das
redes sociais, foi criado o boletim
eletrônico Conexão CRN-4. A Revista
CRN-4 ganhou ares de modernidade
com a versão virtual, uma nova logomarca para o CRN-4 foi criada estabelecendo uma identidade visual para
entidade. Várias outras imagens foram
criadas para os projetos, ações, campanhas, eventos e datas comemorativas do Conselho.
Criamos na nossa gestão Comissões Especiais e Transitórias e
Câmaras Técnicas que puderam dar
impulso à projetos e parcerias demandados ou mesmo planejados pelo
plenário do CRN-4, com destaque para
a Câmara Técnica de Políticas Públicas
(CTPP), Câmara Técnica de Alimentação Coletiva (CTAC) e Comissão Es-

pecial de Avaliação de Concursos Públicos (CEACOP), que desenvolveram
trabalhos inovadores para o regional e
mesmo para o Sistema CFN/CRN.
O planejamento de projetos em
benefício da categoria, incentivados
pelas ações de parceria com as entidades e o envolvimento das comissões e câmaras do Conselho, produziu o que consideramos nosso Projeto
Piloto de gestão, intitulado CRN-4
Itinerante. Este projeto que, além de
favorecer a aproximação com a categoria em municípios distantes das sedes
do Rio e Espírito Santo, oportunizou
a aproximação com docentes das Instituições de Ensino Superior, com os
próprios profissionais que participaram de palestras para o aprimoramento profissional e puderam dialogar
com as entidades e questões apuradas pela Fiscalização nas regiões.
Gestores das secretarias municipais e
responsáveis técnicas também foram
foco de aproximação e atenção nas
atividades do projeto.
No mesmo modelo de parceria
e união das entidades, realizamos
sessões solenes para a entrega da
Carteira de Habilitação Profissional,
de forma ampliada e participativa na
cidade do Rio de Janeiro e Vitória.
Outra grande conquista foi a realização do concurso público para
a contratação de novos servidores
para os diversos setores, cumprindo
legislação específica para o serviço
público, com destaque para o cargo
de nutricionista para a fiscalização,
condição que pode regularizar as
ações fiscais no Espírito Santo, além
de criar polos de fiscalização regional em Volta Redonda, Macaé e, até
2017, em Petrópolis. Muito temos
avançado com as ações fiscais iniciadas nessas regiões já implantadas.
Com muito orgulho e satisfação
estamos deixando um legado para os
profissionais do Espírito Santo, a nova
sede, um patrimônio muito bem instalado e localizado na cidade de Vitória,
que está passando por reformas, possibilitadas pela doação de recursos
financeiros do CFN, para implementar
suas instalações e acomodações, além
de modernizar e ampliar o sistema de
tecnologia de informação do Regional.

Com muito orgulho também,
entregamos a gestão do Conselho
sem prejuízos aos recursos financeiros, mesmo com todas as despesas
decorrentes dos trabalhos realizados. Da mesma forma, a adequação
da equipe operacional do Conselho
que foi restabelecida e aprimorada
na nossa gestão.
Em meu nome e de todo o
plenário do CRN-4 agradeço aos
conselheiros e colaboradores pelo
compromisso,
responsabilidade,
competência, dedicação e doação
do seu tempo pessoal aos projetos
da nossa gestão nos dois períodos,
nos diversos trabalhos que desenvolvemos.
Parabenizo e agradeço, em oportuno, a contribuição das nutricionistas que representaram e representam ainda o CRN-4 no CFN (Nelcy
Ferreira, Liane Quintanilha, Regina
Oliveira e Simone Bareicha.
Terminamos nossa gestão com a
certeza de ter realizado um trabalho consistente em prol dos nutricionistas e técnicos. Agradecemos
pela oportunidade de representar
os nutricionistas e de trabalhar para
o fortalecimento da categoria.
Por último, desejamos muito
sucesso para a gestão que se inicia
e esperamos que nossas sementes
venham a dar muitos frutos.
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Ações de gestão

A

proposta da gestão foi a de
incentivar os funcionários
a participarem dos eventos
promovidos pelo Conselho
Federal de Nutricionistas, que visam
integrar os Regionais e promover a
troca de experiências para melhorar os serviços em cada área, como
a Jornada de Atualização Técnica dos
Fiscais, Encontro do Setor Jurídico, Encontro de Administradores, Jornada de
Comunicação.
A gestão participou ativamente de
todas as campanhas do Sistema CFN/
CRN, com contribuições da área da comunicação.

Conferências
Os conselheiros da gestão se
dividiram
para
participar
das
conferências de
Saúde e Segurança Alimentar
e Nutricional nos
âmbitos municipal, estadual e federal.
A gestão entendeu que esses espaços
estratégicos deveriam ser ocupados com
os nutricionistas, em função da contribuição técnico-científica que possuem.

PES
Outra ação importante foi realizar
o Plano Estratégico Situacional (PES),
que teve o objetivo de construir uma
ferramenta para traduzir a plataforma
política em diretrizes, para estabelecer
estratégias, definir metas e, por meio
de projetos, definir ações que marcaram a gestão.
Concurso
Promover um concurso público
para o CRN-4 foi uma ação emergencial para preencher cargos do Conselho e proporcionar melhores serviços
para os nutricionistas e técnicos.
Criação de Comissão
A gestão “Articulação e Atitude:
ampliando conquistas” também criou
a Comissão Especial de Avaliação de
Concursos Públicos (Ceacop), em 2012,
com a finalidade de analisar os editais
dos concursos públicos promovidos
pelas prefeituras, na abrangência dos
estados do Rio de Janeiro e Espírito
Santo. Foram analisados cerca de 60
editais. A análise compreende a verificação de adequação das atribuições, referências bibliográficas e carga
horária, de acordo com a Resolução
CFN 380/2005 e a Resolução CFN
465/2010.

4

Revista CRN-4 Janeiro de 2016

A gestão incentivou e promoveu
os Fóruns de Ética
e Fóruns de Formação profissional nos
dois estados de sua
jurisdição, visando
o reconhecimento
dos desafios enfrentados pela categoria e as possíveis soluções.

Datas Profissionais
As datas comemorativas da profissão de
Nutricionista e Técnico de Nutrição e Dietética
mereceram atenção especial da gestão. Foram
realizados eventos de rua, com prestação de
serviços de educação alimentar e nutricional à
população. A ação teve grande repercussão na
mídia, o que gerou grande visibilidade para a
profissão.

Consea Rio e Consea RJ
A parceria com o Consea Rio visa, principalmente, a participação do CRN-4 nas atividades relacionadas à Semana de Alimentação Carioca, que faz parte do calendário comemorativo
ao Dia Mundial da Alimentação (16 de outubro).
Com o Consea/RJ, a parceria teve como principal objetivo a construção das conferências municipais de Segurança
Alimentar e Nutricional, que ocorreram em todo o Estado. A
proposta da parceria também incluiu a mobilização por parte
do CRN-4, a fim de garantir a ampla participação dos nutricionistas nestes importantes espaços estratégicos de discussões
do Direito Humano à Alimentação Adequada, Saudável e Sustentável.

Conbran
A gestão apoiou a organização do Congresso Brasileiro de Nutrição (Conbran
2014) em Vitória (ES), promovido pela Associação de Nutrição do Estado do Espírito
Santo (ANEES), com grande participação
da categoria. Foram debatidos relevantes
temas das diversas áreas de atuação da
categoria. Na oportunidade foi lançado o
prêmio Lieselotte Ornellas, com uma homenagem a esta nutricionista que é um
ícone na profissão.
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Projetos
CRN-4 Itinerante
Um dos projetos desenvolvidos pela gestão, que
envolveu a parceria da Associação de Nutrição do
Estado do Rio de Janeiro (Anerj) e do Sindicato de
Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro (Sinerj)
e também de vários setores do Conselho foi o
CRN-4 Itinerante. O município de Macaé foi o primeiro a receber o projeto, por ser uma região de grande
desenvolvimento e com grande número de profissionais. O objetivo principal do CRN-4 Itinerante é
se aproximar dos profissionais de todo o interior do
Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo, levando os
serviços de atendimento na área administrativa (inscrição de pessoa física, emissão de certidão de Nada
Consta, 2ª via de carteira de habilitação profissional,
atualização cadastral e parcelamento de débitos),
além do plantão fiscal que presta orientações técnicas e recebimento de denúncias. O projeto conta
ainda com uma programação científica, seguida de
oficinas e debates. Outro foco do projeto é a possibilidade de oferecer aos profissionais a oportunidade
de tratar questões pertinentes às três entidades da
categoria.
Fortalecimento Profissional em
Políticas Públicas nos Municípios do
Estado do Rio de Janeiro
Esse projeto, segundo a coordenadora da Câmara Técnica de Políticas
Públicas, Myrian Cruz, surgiu como
um desdobramento do Projeto CRN4-Itinerante, ao se perceber a necessidade de qualificação dos nutricionistas tanto do setor público quanto do
setor privado e até mesmo nas universidades. A proposta é a aproximação
com a categoria e com suas expectativas profissionais. A ideia inicial era
apresentar o trabalho do nutricionista e sua importante contribuição nas
políticas públicas voltadas à área de
alimentação e nutrição aos gestores
municipais. O CRN-4 seria a entidade
de interlocução. Esse projeto foi concebido em três fases. Na primeira, o
Conselho convida os nutricionistas
que ocupam cargos de coordenação
para fazer um reconhecimento de
6
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seu trabalho, instrumentalizar e ouvir
os principais desafios cotidianos. Na
segunda fase, o CRN-4 faz contato com
os secretários das pastas onde atuam
os nutricionistas (Saúde, Educação e
Assistência Social) para agendar uma
reunião a fim de compartilhar experiências profissionais, se reconhecerem
a se apresentarem aos gestores como
parte de uma ação integrada.
De acordo com Myrian, um importante resultado desse projeto foi que
o CRN-4 pôde conhecer melhor o trabalho do nutricionista dentro da Assistência Social, o que possibilitou a
contribuição do CRN-4 no encaminhamento de propostas para a Revisão
da Resolução CFN 380/2005. O trabalho do nutricionista nesta área não se
restringe ao Banco de Alimentos, por
exemplo, mas é um trabalho realizado
diretamente com a gestão de alimentação e nutrição e de forma articulada
com o Sistema Único de Assistência
Social (SUAS).

Esse projeto enfatiza que o Nutricionista, exerce um papel fundamental
na implementação de políticas públicas e na construção da Segurança
Alimentar e Nutricional. O projeto tem
como objetivo reconhecer o trabalho
do nutricionista e seu espaço institucional para a implementação de políticas públicas.
O critério de inclusão foi por proximidade geográfica, número de profissionais inscritos e denúncias. Na primeira etapa é realizada reunião com
os nutricionistas das áreas de Saúde,
Educação e Assistência Social para conhecer o desenvolvimento das políticas públicas, identificar as condições
e autonomia de trabalho, e suficiência
de quadro técnico. Os temas abordam
as bases legais para o desenvolvimento de políticas públicas de alimentação e nutrição e responsabilidade
técnica. A segunda etapa consiste
no encontro com a gestão municipal,
com participação de conselheiros e

Reconhecimento profissional
O Projeto Reconhecimento Profissional, promovido pelo
CRN-4, por meio das Comissões de Fiscalização e Formação Profissional e com a parceria da Associação de Nutrição do Estado
do Rio de Janeiro (Anerj), tem o caráter orientador e faz parte
da Política Nacional de Fiscalização do Sistema CFN/CRN. Esse
projeto foi definido a partir da percepção do setor de Fiscalização em encontros com nutricionistas, inclusive os docentes,
em visitas fiscais, reuniões e no atendimento técnico. O projeto
desencadeou a promoção de oficinas, que teve como proposta
debater a atuação do nutricionista e seu papel na rede pública
e privada de saúde. Outro objetivo do projeto foi identificar
problemas que nem sempre são identificados nas visitas fiscais
como conflitos éticos nas áreas de atuação e questões que impossibilitam o pleno desenvolvimento das atribuições e comprometem a qualidade da alimentação. Esse projeto também teve
como foco estimular a troca de experiências, identificação de
lideranças e a criação de uma rede para refletir sobre o exercício profissional, fortalecer a categoria e buscar alternativas de
forma coletiva. As oficinas foram avaliadas positivamente pelos
participantes.
fiscais acompanhados pelo nutricionista. Nesse momento, é apresentada
a proposta de parceria e o diagnóstico
obtido na entrevista com o nutricionista, visando o avanço das Políticas
Públicas, assim como o atendimento
às necessidades identificadas no que
se referem ao quadro técnico,condições de trabalho e autonomia técnica.
A proposta é que os gestores se manifestem comprometendo-se com a definição de metas e prazos. A terceira
etapa consiste em acompanhar o cumprimento das metas e prazos, através
de contato telefônico com o nutricionista e envio de ofício aos gestores
para apresentação das mudanças e
entraves encontrados.
Do total dos 92 municípios, foram
selecionados em 2014 e 2015 dezessete: São Gonçalo; Niterói; Itaboraí; Duque de Caxias; São João de
Meriti; Belford Roxo; Nova Iguaçu;
Queimados; Campos dos Goytacazes; Rio Claro; Macaé; São João da
Barra; Magé; Teresópolis; Petrópolis;
São José do Vale do Rio Preto e Volta
Redonda. Das 41 reuniões planejadas
com os gestores, 40 (97%) foram realizadas. É interessante destacar que do
total de reuniões realizadas, 6 foram
com os gestores da Assistência Social,
segmento onde o nutricionista vem se

destacando com o desenvolvimento
de projetos na área de segurança alimentar e nutricional.
Dos dezessete, cinco (29,4%)
apontaram algumas mudanças tais
como: adequação do quadro técnico,
convocação do concurso público,
realização de plano de ação para
desenvolvimento das atribuições do
nutricionista na Assistência Social,
estabelecimento de agenda para utilização de transporte e elaboração de
projeto de lei para criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, criação do cargo e
aprovação de concurso público para
o cargo de Nutricionista, contratação
de nutricionistas; aquisição de veículo
para realização de visitas mensais às
escolas, elaboração de plano de trabalho para implementar a avaliação
nutricional nas escolas e elaboração
de projeto com previsão orçamentária
para implementar ações de educação
nutricional.
Conclusão
O desafio é grande, mas é um
processo de construção coletiva, que
demanda tempo e sensibilidade. O
nutricionista tem a competência para
implementar e desenvolver políticas

públicas nos municípios contribuindo
para melhoria da qualidade de vida do
cidadão, dando visibilidade à gestão
municipal.
Construção Coletiva do Código de
Ética
Esse é um projeto nacional do
Sistema CFN/CRN que teve como objetivo uma construção coletiva, a fim
de permitir a contribuição do maior
número de nutricionistas e, assim elaborar um importante instrumento profissional e atual, que possa atender os
conflitos decorrentes das transformações nas áreas de atuação do profissional. O CRN-4 promoveu três fóruns
regionais de Construção Coletiva do
Novo Código de Ética, que tiveram
uma participação expressiva dos nutricionistas. Também criou a Comissão Especial para Construção do Novo
Código de Ética (Cecet), coordenado
pela conselheira Nelma Salvaya. A
decisão do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) de construir um novo
Código de Ética de forma democrática
e coletiva é considerado um avanço
para a categoria dos nutricionistas.
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Cartilhas

Publicações

• O Nutricionista Responsável Técnico
em Serviços de Alimentação de
Hotéis e o Direito do Consumidor
Esta cartilha foi o resultado do trabalho desenvolvido durante a gestão
Articulação e Atitude: ampliando conquistas, tendo em vista que o nutricionista vem conquistando espaços
significativos
como
responsável
técnico no ramo de hotelaria em diversos estados brasileiros. Isso gerou
um aumento de exigências por parte
dos órgãos de fiscalização para garantir o direito do consumidor por uma
alimentação segura, do ponto de vista
sanitário.
O trabalho desenvolvido pela
Fiscalização do CRN-4, junto com a
Câmara Técnica de Alimentação Coletiva, teve como objetivos desenvolver
um instrumento de trabalho visando
subsidiar o nutricionista para o cumprimento das exigências de órgãos de
fiscalização (Delegacia do Consumidor,
Autarquia de proteção e defesa do
consumidor e Vigilância Sanitária); realizar visitas fiscais a nutricionistas de
hotéis com a finalidade de orientá-los
quanto à adequação de seus procedimentos técnicos às normas vigentes e
às suas atribuições, estimulando-os à
busca de autonomia técnica e condições de trabalho adequadas.
Para o trabalho foi instituído um
grupo de trabalho (GT) formado por
conselheiras e funcionárias do CRN-4,
representante da Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro e
nutricionista com experiência na área,
para o desenvolvimento das seguintes
ações: pesquisa a legislação federal,
e estadual e municipal do Rio de
Janeiro; consulta aos órgãos de fiscalização sobre suas atribuições e legislação específica; encontro com nutricionistas da área para trocar experiências
e conhecer os desafios enfrentados
por esses profissionais; elaboração
de material orientador que dispõe as
normas legais e administrativas perti8
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nentes à fiscalização de alimentos do
município do Rio de Janeiro em hotéis,
bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares; preparação
das fiscais do CRN-4 para realização
de visitas orientadoras e entrega do
material a nutricionistas.
Os nutricionistas da área se mostraram receptivos ao chamado do
Conselho e opinaram acerca das informações a serem incluídas no material
orientador. A primeira versão do material elaborado, sob forma de cartilha,
foi intitulado “O nutricionista em alimentação”. No conteúdo foi abordado o histórico sobre a legislação de
alimentos; competências dos órgãos
de fiscalização; legislação federal,
estadual e municipal relacionadas a
alimentos; procedimentos normatizados para hotéis, bares, restaurantes,
lanchonetes e estabelecimentos similares e legislação profissional. Foram
impressos 150 exemplares para serem
distribuídos nas visitas fiscais. No
período de 26 de junho a 18 de julho
de 2014, 30 hotéis localizados em
bairros da zona sul, oeste e centro do
Rio de Janeiro foram visitados. Havia
nutricionistas responsáveis técnicos

em 100% dos locais.
O instrumento de trabalho desenvolvido foi considerado muito útil
pelos nutricionistas, que se julgaram
mais preparados para adequar seus
procedimentos técnicos às normas vigentes e dialogar com representantes
dos órgãos de fiscalização. A partir
das sugestões e dúvidas levantadas
durante as visitas, em setembro de
2014 foi elaborada a segunda versão
da cartilha, contendo 19 páginas,
com as mesmas sessões, porém com
acréscimo ou supressão de legislação.
Atualmente é uma publicação digital
que pode ser encontrada no site www.
crn4.org.br
A cartilha contou com a colaboração das conselheiras Luciléias Granhen
Tavares Colares e Lúcia França Santos,
da nutricionista Rosângela Banharo
da Silva, da coordenadora de Fiscalização do CRN-4, Samara Gomes Silva
Crancio e da coordenadora Técnica,
Maria Arlette Saddy. A cartilha foi resultado da parceria do Conselho Regional de Nutricionistas -4ª Região e
da - Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ).

• Cartilha para Conselheiros de Saúde
Essa cartilha foi elaborada com
o objetivo de proporcionar informações relevantes sobre o que é
estabelecido legalmente quanto ao
funcionamento dos Conselhos de
Saúde. A proposta é subsidiar as
informações necessárias à participação, como representantes do CRN-4
nesse importante espaço de controle
social. Esta faz parte de um conjunto
de publicações com o mesmo objetivo, destinadas aos representantes do
CRN-4 nos conselhos de Alimentação
Escolar (CAE) e de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea).
O representante do CRN-4 nos
Conselhos de Saúde deve entender
a Lei 8.080 de 19/09/1990, fazer a
defesa das diretrizes previstas no art.
198 da Constituição Federal e princípios do Sistema Único de Saúde: universalidade, integralidade, equidade,

regionalização, hierarquização e participação da comunidade na oferta
de serviços e controle social. Sua
atuação estará pautada na efetivação
da Política Nacional de Alimentação e
Nutrição (PNAN), segundo a Portaria
2715, de 17 de novembro de 2011.
A getão “Articulação e Atitude:ampliando conquistas” considera importante a ampliação no número de nutricionistas envolvidos nas discussões
em torno da efetivação das políticas
de saúde e de Segurança Alimentar
e Nutricional, assim como da participação do Conselheiro Representante
do CRN-4 nas Conferências de Saúde,
apresentando propostas/sugestões
pertinentes e coerentes, buscando a
promoção da saúde, a prevenção de
doenças e de valorização da contribuição do trabalho do nutricionista
para a população do território.

Cadernos
• Projeto Gestor – Cadernos 1 e 2
Os cadernos do Projeto Gestor são publicações importantes para a instrumentalização
do nutricionista. Com essa avaliação, a gestão
“Articulação e Atitude: ampliando conquistas”
fez uma revisão e atualização das duas publicações. As publicações, criadas pela Comunicação deste Regional, são utilizadas por todos
os Regionais do Sistema CFN/CRN.
• Revisão da Resolução CFN 465/2010 – Alimentação Escolar Pública.
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Revista do CRN-4
A revista do CRN-4 passou a
conter artigos e matérias relevantes
para a categoria, além da prestação
de contas do Conselho. A proposta foi
elaborar uma publicação mais dinâmica que atendesse aos interesses dos
nutricionistas e técnicos em Nutrição
e Dietética. A revista também passou
a ter uma edição digital, disponível no site, seguindo uma tendência
mundial, que visa cortar gastos com
papel para contribuir com a sustentabilidade do planeta.

Relatórios
Boletim Eletrônico
- Conexão CRN-4 -

• Relatório do Projeto Atuação do
Nutricionista em Debate o Oficinas
de Reconhecimento Profissional
O Conselho Regional de Nutricionistas 4ª Região (CRN-4) foi informado
de que o Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) disponibilizaria verba
para atividades fins de fiscalização,
mediante apresentação e aprovação
de projeto. Assim o CRN-4 reuniu as
Comissões de Fiscalização e Formação
Profissional, a coordenação Técnica e
de Fiscalização e mais uma fiscal nutricionista para elaborar o projeto. A
proposta de trabalho surgiu a partir
das percepções da área de Fiscalização, em encontros realizados com
nutricionistas de diversas áreas de
atuação, inclusive docência, em que
toma conhecimento de múltiplas necessidades e desafios no exercício
profissional, que geram expectativas
de intervenção do CRN-4 e demais entidades da categoria. A Comissão de
Fiscalização entendeu que seria oportuno, portanto, considerar a análise
das avaliações dos Roteiros de Visita
Técnica (RVT) sobre as atribuições
obrigatórias do nutricionista, que demonstra resultados insatisfatórios no
que tange ao desempenho profissional. A Comissão de Formação Profissional encontrava-se envolvida com
10
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Foi criado um canal
de comunicação para ser
enviado por e-mail aos profissionais, com a finalidade
de agilizar as informações
necessárias aos nutricionistas e técnicos.

o planejamento dos fóruns “A ética
na formação profissional: desafios do
mundo contemporâneo” e das oficinas “Qualidade da formação e exercício profissional: presente e futuro”, a
serem realizados nos estados do Rio de
Janeiro e Espírito Santo. Nos debates
iniciais foram apontados: escassez de
campos adequados para estágios; resistência de nutricionistas para receber
e orientar os alunos; e o não cumprimento das normas estabelecidas na
Res. CFN 418/08, que dispõe sobre
a responsabilidade do nutricionista
quanto às atividades desenvolvidas
por estagiários de nutrição. Assim, foi
concebido o projeto Atuação do nutricionista em debate, com os objetivos

de despertar a reflexão e percepção
crítica da realidade e sensibilizar o
nutricionista para sua importância
como um agente de mudança no seu
espaço de trabalho; contribuir para
efetivar sua autonomia técnica profissional; debater a atuação do nutricionista e seu importante papel no
âmbito do sistema de saúde e como
facilitador do processo de aprendizado de estagiários de nutrição e/ou
outros nutricionistas. O projeto foi
aprovado pelo CFN com a determinação de que os recursos financeiros
fossem utilizados ao longo de 2013,
assim como a prestação de contas
com apresentação de relatório.

• Relatório da II Oficina de Formação
Profissional “Aplicação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso
de Graduação em Nutrição: desafios
e possibilidades”
O evento que deu origem a este
relatório foi realizado no dia 27 de
junho de 2015. O documento contou
com o envolvimento da Comissão de
Formação Profissional e um Grupo de
Trabalho formado para este fim. O relatório tem o objetivo de descrever a
metodologia utilizada para uma avaliação sobre o que pode ser feito para
melhorar a formação profissional do
nutricionista.
A trajetória de acompanhamento
da formação e aprimoramento profissional, vem sendo percorrida pelo
Sistema CFN/CRN desde 2001, com
a realização de diversos eventos.
A partir de 2012, durante o XXII
CONBRAN, realizou-se a oficina “Formação do Nutricionista e sua realidade de Trabalho”, que sinalizou para
os Conselhos Regionais, a necessidade de aprofundar a discussão sobre
a qualidade da formação profissional.
O CRN4, realizou em 13 de julho de
2013 a I Oficina “Qualidade da Formação e Exercício Profissional: presente
e futuro”, que contribuiu para o Encontro Nacional de Formação Profissional, em Brasília, no mesmo ano,
onde foram abordados os seguintes
eixos temáticos: Docente e Discentes
como Sujeitos Políticos na Formação
Profissional; Formação Profissional e
Educação Continuada; Realidade e Limitações no exercício profissional; e
Campos potenciais para atuação. No
XXIII CONBRAN de 2014, em Vitória
(ES), durante a II Oficina do Sistema
CFN/CRN, sobre “Discussão e Reflexão
dos Eixos discutidos no Encontro Nacional de Formação Profissional”, saiu
a indicação de Revisão das Diretrizes
Curriculares Nacionais - DCN.
• Relatório Avaliação da Qualidade da
Alimentação Escolar – Rede Escolar
Pública do Estado do Rio de Janeiro
O CRN-4, ao receber a demanda do
Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro, reconheceu a importância da

temática e adotou uma metodologia
científica para estabelecer o diagnóstico da qualidade da alimentação oferecida aos alunos das escolas do estado
do Rio de Janeiro. As ações fiscais
realizadas no período de outubro de
2010 a julho de 2012 abrangeram as 11
coordenadorias regionais, refletindo a
realidade dos 92 (noventa e dois) municípios do estado do Rio de Janeiro,
de acordo com a divisão geográfica
definida pela própria Secretaria de
Educação, tendo sido aplicados 301
(trezentos e um) relatórios de visita.
A análise considerou o quantitativo
de estudantes que realizava refeições
nas escolas e aspectos ligados ao planejamento e execução de cardápios,
aos procedimentos de controle de
qualidade implantados, às condições
higiênico-sanitárias e à área física das
UAN. Os cardápios executados não
correspondiam aos planejados por Nutricionistas da Secretaria de Educação,
inclusive com a oferta de alimentos
proibidos e/ou restritos. O documento
concluiu que a alimentação oferecida
não contribui para promoção à saúde
e prevenção de doenças e agravos
não transmissíveis (obesidade, diabetes, hipertensão arterial, câncer,
entre outras). A execução do PAE/RJ,
portanto, não atende aos princípios
e diretrizes do FNDE, consequentemente não alcançando seus objetivos
de “contribuir para o crescimento e
o desenvolvimento biopsicossocial, a
aprendizagem, o rendimento escolar
e a formação de práticas alimentares
saudáveis dos alunos, por meio de
ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que
cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo” . Como
agravante, destaca-se ainda que os
estudantes estão expostos constantemente ao risco de consumirem alimentos e refeições contaminados e/ou
impróprios para o consumo em função
do não atendimento à legislação sanitária . O FNDE determina que a entidade executora do PAE (estado do Rio
de Janeiro) deverá respeitar a Resolução CFN nº358/2005 e suas substituições, que dispõe sobre as atribuições
do Nutricionista no âmbito do PAE e
dá outras providências. Ainda “deverá

dar condições suficientes e adequadas de trabalho para o nutricionista, obedecendo ao desenvolvimento
das atribuições previstas na Res. CFN
nº358/200511 e suas substituições e,
inclusive, cumprindo os parâmetros
numéricos de nutricionistas por escolares”.
O relatório apresentado sugeriu
as seguintes recomendações: 1.
Criação do cargo de Nutricionista
entre o quadro de profissionais de
nível superior da Secretaria de Estado
de Educação do Rio de Janeiro,
tendo por base as atribuições profissionais previstas na Resolução
CFN nº 465/201012; 2. Definição de
quadro compatível de Nutricionistas
para execução do PAE/RJ, segundo a
Resolução CFN nº 465/201012, que
estabelece parâmetros numéricos
mínimos de referência no âmbito
da alimentação escolar baseados no
número de educandos. Analisando o
Censo Escolar do Estado (2012) com
os parâmetros definidos na resolução mencionada, constata-se a atual
necessidade de trezentos e oitenta
e seis Nutricionistas para atender
a rede estadual, uma vez que esta
possui novecentos e sessenta mil
escolares; 3. Realização de concurso público para provimento dessas
vagas; 4. Adequação de instalações
das escolas, com destaque para a
área física e equipamentos das UAN;
5. Investimento em programas de capacitação permanente dos manipuladores de alimentos e em melhores
condições de trabalho, associado ao
quadro técnico adequado de Nutricionistas, para determinar, zelar e
acompanhar o efetivo cumprimento
das recomendações técnicas e higiênicosanitárias; 6. Estabelecimento
de parcerias com as Vigilâncias Sanitárias municipais para fiscalização
do cumprimento da legislação sanitária vigente e com o Conselho de
Alimentação Escolar do estado do
Rio de Janeiro para acompanhamento e fiscalização.
• Relatório da Alimentação Escolar
Privada
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Kit Alimentação Saudável

Uma coletânea de sete folderes
com temas voltados para adolescentes, crianças em idade escolar,
idosos, para quem tem problemas
de colesterol e triglicerídeos altos,
diabetes, gestação e amamentação,
saúde e qualidade de vida.

Outros materiais gráficos
e para uso na web

A gestão “Articulação e Atitude:
ampliando conquistas” investiu na
produção de folhetos diversos e
adaptação de folhetos produzidos
pelo Conselho Federal Nutricionistas, além da elaboração de peças
visuais para eventos, projetos e
ações.
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Representações
RIO DE JANEIRO
Atualizado em 07/06/2016
Conselho de Segurança Alimentar e
Nutricional do Estado do RJ
(CONSEA/RJ)
Titular: Cristina Helena do Couto
Suplente: Kátia Cardoso dos Santos
Conselho de Segurança Alimentar e
Nutricional do Município de Niterói
(COMSEA/Niterói)
Titular: Lucia França Santos
Suplente: Thays da Silva Araujo
Conselho Municipal de Saúde de
Cachoeiras de Macacu
Titular: Soraia Fonseca Salvaya
Suplente: Sabrina Vidalet Cruzal da
Silva
Conselho Municipal de Saúde de Barra
Mansa (CONSEA/BARRA MANSA)
Titular: Vanessa Vasconcellos Fonseca
Barros
Suplente: Cintia Guimarães
Conselho Municipal de Saúde de
Angra dos Reis (CMS)
Titular: Mara Christina Martins Freire
Suplente: Mirajalba Nunes de Brito
Silva
Conselho Municipal de Saúde de Piraí
Titular: Edilamar Cristina Rabelo
Suplente: Lídia Ferreira Vidal
Conselho Municipal de Saúde de Rio
das Ostras
Titular: Mônica Feroni de Carvalho
Conselho Municipal de Saúde de
Itatiaia (CSM/ITATIAIA)
Titular: Dayse Ramos Duarte
Suplente: Gina Souza
Conselho Municipal de Saúde de
Pinheiral
Titular: Renata Silva de Oliveira
Suplente: Kelly de Souza Valente
Conselho de Alimentação Escolar do
Estado do RJ
Titular: Lucia França Santos

Conselho Municipal de Saúde de
Armação de Búzios
Titular: Lucinda Peres Caldas
Conselho Estadual de Saúde do RJ
(CES/RJ)
Titular: Kelly Christine Oliveira
Gonzaga
Suplente: Samara Gomes Silva
Crancio
Conselho Municipal de Saúde de
Saquarema
Titular: Vanessa Klapper Frota
Pedroso)
Suplente: Marcia Maria Oliveira
Coutinho
Conselho Municipal de Saúde de Barra
Mansa
Titular: Karina de Oliveira Carvalho
Suplente: Luana Aparecida Cardoso
Silva
Colegiado dos Conselhos de
Fiscalização do exercício profissional
(Conselhinho)
Titular: Kátia Cardoso dos Santos
Suplente: Myrian Coelho Cunha da
Cruz
Grupo Técnico de Alimentação e Nutrição (GTAN/SES-RJ)
Titular: Madalena Maria Ribeiro
Marques
Grupo Executivo de Nutricionistas
(GEN)
Titular: Madalena Maria Ribeiro
Marques
Núcleo de Alimentação e Nutrição
Escolar (NUCANE)
Titular: Lucia França Santos
Conselho Municipal de Alimentação
Escolar
Titular: Lucia França Santos
Suplente: Roseane Moreira Sampaio
Barbosa

Fórum Fluminense de Segurança
Alimentar e Nutricional
Titular: Regina Maria de Vasconcellos
Carvalhaes de Oliveira
Conselho Municipal de Saúde de
Araruama
Titular: Renata Lucia Luiz Salgado
Juliano
Suplente: Verônica Pires Antunes
Conselho Municipal de Saúde de
Duque de Caxias
Titular: Valéria Bazílio Terra
Conselho Municipal de Saúde de
Macaé
Titular: Regina Conceição Alvarez
Cerbino
Suplente: Ricardo Gomes Mourão
ESPÍRITO SANTO
Atualizado em 07/06/2016
Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável de
Cariacica
Titular: Marisa Lopes Gervásio de
Oliveira Herbst
Suplente: Fernanda Uliana Callegari
Conselho Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional de Vitória
(CONSEA/ES)
Titular: Carolina Iris Cardoso Rocha
Passos
Suplente: Janete Pereira Nogueira
Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional de Vitória
(COMSEA/ES)
Titular: Juliana Pizzol Organo
Suplente: Pablo Henrique do Amaral
Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional de Vila Velha
(COMSEA/Vila Velha)
Titular: Cleidiane Cardoso Pereira
Conselho Municipal do Idoso de
Vitória
Titular: Juliana Pizzol Organo
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Ações do CRN-4 no ES
• Realização da Oficina “Qualidade
na formação e exercício profissional, presente e futuro” em
22/06/2013;
• Representação do CRN4 na 8ª
Conferência Municipal de Saúde
de Vitória nos dias 10, 11 e 12 de
julho de 2013
• Representação mensal no COMSEA
de Vitória
• Representação mensal no
COMSEAS de Cariacica
• Representação mensal no CONSEA
Estadual
• Solenidade de entrega de habilitação profissional-CRN4 na ALES
• Representação no Fórum Estadual
de Segurança Alimentar e Nutricional do Espírito Santo (FOSAN-ES)
• Representação no Fórum Capixaba
em Defesa da Saúde Pública
• Representação no GT de construção da Política Municipal de
Alimentação e Nutrição de Vitória
• Representação na Comissão
Própria de Avaliação do curso de
Nutrição da UFES.
• Ação do Projeto CRN-4 ITINERANTE
na cidade de Colatina

• Representação
mensal no Fórum
Capixaba em
Defesa da Saúde
Pública
• Apoio ao SINDINUTRI-ES
• Apoio à ANEES
• Representação na
Comissão Própria
de Avaliação do
curso de Nutrição
da UFES.
• Representação na Comissão Organizadora do CONBRAN 2014

• Apoio à ANEES

• Atividades do Projeto CRN-4
ITINERANTE durante o CONBRAN
2014 em estande adquirido pelo
Conselho

• Representação mensal no COMSEA
de Vitória

• Representação na 4ª Conferência
Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional - SAN +2

• Apoio ao SINDINUTRI-ES

• Representação mensal no
COMSEAS de Cariacica
• Representação mensal no CONSEA
Estadual
• Solenidade de entrega de Habilitação Profissional CRN4 na ALES
• Representação mensal no Fórum
Estadual de Segurança Alimentar
e Nutricional do Espírito Santo
(FOSAN-ES)
14
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• Representação no 30º Congresso
Nacional de Secretarias Municipais
de Saúde (CONASEMS), ocorrido
em Serra/ES
• Fórum Regional de Construção do
Novo Código de Ética
• Solenidade de entrega de Habilitação Profissional-CRN4 na ALES
• Encontros de discussão com profis-

o
e do ES: um legad
Inauguração da sed
a
para a categori

sionais para revisão da Resolução
CFN Nº380
• Desenvolvimento do Projeto Fortalecimento Profissional em Políticas
Públicas em alguns municípios do
ES (1ª etapa)
• Representação no Grupo de Trabalho Estadual sobre a alimentação
no Sistema Prisional no ES
• Apoio ao Conselho de Alimentação
Escolar (CAE) de Vitória-ES
• Representação no Seminário de
Implantação do Sistema Municipal
de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) da Serra-ES
• Representação no Grupo de Trabalho Estadual sobre Necessidades
Alimentares Especiais
• Coordenação da Subcomissão de
Infraestrutura e Logística (Comis-

são Organizadora) da 5ª Conferência Estadual Segurança Alimentar
e Nutricional do Espírito Santo (V
CESAN)
• Representação na Conferência
Municipal de Segurança Alimentar
e Nutricional da Serra-ES
• Representação na Conferência
Municipal de Segurança Alimentar
e Nutricional de Vitória-ES
• Representação na Conferência
Municipal de Segurança Alimentar
e Nutricional de Vila Velha-ES
• Representação na Conferência
Municipal de Segurança Alimentar
e Nutricional de Cariacica-ES
• Representação no Fórum Estadual
de Segurança Alimentar e Nutricional do Espírito Santo (FOSAN-ES)
• Representação mensal no
COMSEAS de Cariacica
• Representação mensal no COMSEA
de Vitória
• Representação mensal no COMSEA
de Vila Velha
• Representação mensal no CONSEA
Estadual
• Representação mensal no Conselho Municipal do Idoso de Vitória
- COMID
• Representação no Fórum Capixaba
em Defesa da Saúde Pública
• Audiência Pública na ALES-Dia do
Nutricionista
• Participação (UFES Campus Vitória,
UFES Campus Alegre) e apoio
(UVV) nos eventos em comemoração ao Dia do Nutricionista
• Apoio ao SINDINUTRI-ES

• Atividade do Projeto CRN-4 ITINERANTE na cidade de Alegre

Segurança Alimentar e Nutricional
de Vitória

• Apoio ao Conselho de Alimentação
Escolar (CAE) de Vitória-ES

• Representação no XXX Congresso
Nacional de Secretarias Municipais
de Saúde (CONASEMS)

• Representação nas reuniões do
Fórum Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional do Espírito
Santo (FOSAN-ES)
• Representação mensal no
COMSEAS de Cariacica
• Representação mensal no COMSEA
de Vitória
• Representação mensal no COMSEA
de Vila Velha
• Representação mensal no CONSEA
Estadual
• Representação mensal no Conselho
Municipal do Idoso de Vitória –
COMID

• Ação do Projeto CRN-4 ITINERANTE
no município de Alegre
• Fórum Regional de Construção do
Novo Código de Ética

• Apoio na realização da Oficina
Estadual do Novo Guia Alimentar
Brasileiro
• Representação na 8ª Conferência
Estadual de Saúde
• Apoio no II e III Fórum de Nutrição
Escolar do Espírito Santo (FONUTREES)
• Participação e apoio aos eventos
em comemoração ao Dia Mundial
da Alimentação

• Representação no Fórum Capixaba
em Defesa da Saúde Pública

• Parceira em eventos com Associação de Celíacos do Espírito Santo
(ACELES)

• Representação em Audiência
Pública na Câmara Municipal de
Vitória-ES – Política Pública Pela
Redução dos Agrotóxicos e em
Defesa dos Alimentos Orgânicos

• Parceria na criação do Grupo de
profissionais que atuam nas Vigilâncias Sanitárias do Estado e dos
municípios (VISA’s)

• Representação no 1º Seminário Municipal sobre Agricultura Orgânica e
Hortas Urbanas e Comunitárias de
Vitória.
• Participação e apoio às IES nos
eventos em comemoração ao Dia
do Nutricionista e outros relacionados à Nutrição.
• Apoio ao SINDINUTRI-ES
• Apoio à ANEES
• Representação na Comissão
Própria de Avaliação do curso de
Nutrição da UFES.

• Apoio à ANEES
• Representação na Comissão
Própria de Avaliação do curso de
Nutrição da UFES.

• Representação na V Conferência
Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional – V CESAN

Complementação das ações
da gestão no Espírito Santo
• Realização da Oficina de Reconhecimento Profissional
• Representação na IV Conferência
Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional - SAN +2

• Representação no grupo dos Conselhos Profissionais do Estado do
Espírito Santo (Conselhinho)
• Realização de ações de acompanhamento de concursos no Estado
pela CEACOP
• Apoio e parceira na realização de
eventos, em solenidades, em assembleias e na cessão de espaço
físico com as entidades da categoria: Associação de Nutrição do
Estado do Espírito Santo (ANEES)
e Sindicato dos Nutricionistas do
Espírito Santo (SINDINUTRI)
• Aquisição de imóvel da nova sede
no Espírito Santo
• Processo licitatório para reforma e
adequação da nova sede, em fase
de conclusão para início das obras
e compra dos equipamentos e
mobiliário.

• Representação no V Seminário de
Revista CRN-4 Janeiro de 2016
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Setores do CRN-4
Fiscalização
A Fiscalização é a atividade fim
do CRN-4. Por isso, as duas últimas
gestões investiram na criação de uma
coordenação de Fiscalização, a fim de
ampliar as contribuições deste importante setor à diretoria, às comissões e
câmaras técnicas do Conselho. Assim
a coordenação técnica pôde atuar
junto às ações e projetos a serem desenvolvidos pela gestão e trabalhar
de forma mais integrada aos demais
setores do CRN-4.
No último concurso foram contratadas três nutricionistas fiscais e
funcionários de apoio. Elaine Marçal
foi contratada para atuar na sede do
Rio de Janeiro, que já conta com três
nutricionistas fiscais: Celina Oliveira,
Cristina Couto e Edna Garambone.
Simone Mendes Pedrosa é a nutricionista fiscal do Espírito Santo. A gestão
tinha como proposta descentralizar e
criar polos de Fiscalização em Volta
Redonda e Macaé, onde foram lotadas
as outras duas nutricionistas fiscais
convocadas. Cintia Guimarães fica
lotada em Volta Redonda e responde pela região Centro-Sul Fluminense
e Médio Paraíba. No polo de Macaé
está lotada a fiscal Rosane Souza, que
atende a região Norte e Noroeste Fluminense. A ampliação do quadro teve
o objetivo de intensificar as ações
fiscais e atender melhor as denúncias.
O setor de Fiscalização também é
a responsável pela área de Tecnologia da Informação. De acordo com a
coordenadora de Fiscalização, Samara
Crancio, foi contratado, a partir do
concurso, um técnico em informática
que tem feito a informatização dos
procedimentos da área de Fiscalização, inclusive propondo soluções e
elaboração de manuais que tem agilizado o trabalho. Esse técnico também
pode atender aos demais setores,
quando solicitado.
Atendimento
A melhoria do atendimento aos
usuários do CRN-4 sempre foi uma pre-
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ocupação das duas últimas gestões.
Entre as atitudes tomadas para melhorar os serviços prestados estão
a reforma estrutural no mobiliário
para acomodações mais confortáveis
na recepção, abertura de concurso
público para a contratação de mais
funcionários para o setor de atendimento, ampliação dos canais de
comunicação, que incluiu um atendimento on line e um serviço de agendamento para aqueles profissionais
com dificuldades em se deslocar no
horário normal de funcionamento.
Jurídico
A gestão encontrou um setor jurídico sem assessor. Além de providenciar a contratação imediata de
um advogado para ocupar o cargo
de coordenador jurídico, precisou
fazer um trabalho de recuperação dos processos em andamento.
Depois também foi contratado um
estagiário para agilizar o serviço.
Secretaria Executiva
O concurso público possibilitou a
contratação de uma secretária executiva, que tem feito uma adaptação
técnica do setor, com a implementação de manual de procedimentos
para documentos que são emitidos
pelo CRN-4. O setor funcionava
apenas com uma secretária. A contratação de mais uma secretária possibilitou o melhor acompanhamento
das ações da diretoria, do plenário,
das comissões e câmaras técnicas.
Comunicação
A área de Comunicação mereceu
uma atenção especial da gestão por
ser estratégica. O setor foi reestruturado com a contratação de uma
assessora de comunicação, uma assessora de imprensa e um assessor
de comunicação visual (designer). A
proposta foi reestruturar o site, criar
um boletim eletrônico com periodicidade fixa, implantar as redes sociais,
além de gerar materiais com conteú-

dos e imagens adequados para melhorar a informação aos profissionais
como folderes, cartões, cartazes,
banners entre outros. A assessora
de imprensa mantém o contato com
a mídia, buscando a maior inserção
do nutricionista. As duas jornalistas
são responsáveis pela cobertura de
eventos promovidos pelo próprio
Conselho e eventos de relevância
para a categoria.
Contabilidade
A transparência é um compromisso da gestão. Para isso, reestruturou o setor de contabilidade que
hoje conta com dois contadores e
um estagiário, que tem a responsabilidade de organizar os registros dos atos e fatos financeiros e
econômicos da entidade, além de
lançamentos das variações patrimoniais, balanços financeiros, balancete de verificações, balanço patrimonial e lançamentos da receita e
despesa no livro diário. O setor está
trabalhando na atualização do link
transparência do site, junto com a
Comunicaçõa.
Administração
Entre as principais atividades
realizadas pela área administrativa
no período de 2013 a 2016 está a
realização, em 2013 do seminário
de Planejamento Estratégico Situacional (PES), ferramenta de gestão
que a traduziu a plataforma política
do colegiado em diretrizes, estabelecendo novas estratégias de resolução e de conflitos, que através de
projetos e ações definiram a marca
da gestão no triênio 2013/2016.
A área administrativa é responsável pelo setor de compras e licitações, financeiro, gestão de pessoas,
manutenção predial e atendimento
de pessoa física. É uma área que
atua integrada com o setor jurídico
e contábil do CRN-4.

Parcerias
Articulação é uma palavra que não fez parte apenas do nome da gestão, mas foi
uma linha de ação desenvolvida ao longo dos últimos seis anos.
Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro - MP/RJ
Na área da Alimentação Escolar,
por solicitação do MP/RJ o CRN-4 realizou visitas fiscais em unidades escolares da rede pública de ensino estadual em todos os 92 municípios do
Estado do Rio de Janeiro, com a proposta de avaliar a qualidade das refeições servidas aos alunos e também as
condições de edificações da área utilizada para produção das refeições. A
fiscalização apurou que o quantitativo
de nutricionistas, considerando a Resolução CFN 465/2010, é insuficiente
para o desenvolvimento das atividades previstas no PNAE. A Fiscalização
do CRN-4 elaborou um relatório para
resposta ao Ministério Público com as
informações solicitadas, acrescidas da
avaliação sobre a execução do Programa de Alimentação Escolar (PAE) em
cumprimento à Lei 11.947/2009, apontando que o estado não atende aos
objetivos do programa nas unidades
escolares públicas do Estado do Rio
de Janeiro. Este trabalho seguiu as diretrizes definidas pelas Comissões de
Fiscalização e Formação Profissional e
Câmara Técnica de Alimentação Coletiva do Conselho, com a colaboração
da Anerj, seguindo orientação de estatístico para validação dos resultados.
O resultado do relatório foi entregue
ao MP em audiência pública promovida pelo MP, com a participação dos
presidentes do CAE e do CONSEA/RJ
e de gestores da SEEDUC e convidados; audiência pública solicitada pelo
CRN-4 convocada pelo presidente da
Comissão de Educação da Alerj e foi
enviada à Ouvidoria do FNDE, além de
ter sido divulgada na imprensa.
A primeira parceria com o MP/
RJ firmada através de assinatura de
Termo de Cooperação Técnica foi com
o Núcleo de Apoio ao Sistema Prisio-

nal (NASP). A proposta do MP para a
parceria veio através de ações desenvolvidas pelo CRN-4 junto ao Fórum
de Saúde do Sistema Penitenciário do
Rio de Janeiro, do qual participa da
secretaria executiva. A parceria tem
como proposta a avaliação da qualidade das refeições servidas aos privados de liberdade, mas também foi
avaliado o quadro de nutricionistas
na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. O trabalho do
CRN-4 resultou em um relatório que
foi entregue ao MP/RJ, a fim de subsidiar suas ações. A realização deste
trabalho foi coordenada e orientada
pela Câmara Técnica de Alimentação
Coletiva (CTAC), com apoio da equipe
técnica e de Fiscalização. Contou com
a participação direta de nutricionistas
colaboradoras na execução da avaliação, na análise dos resultados apurados e na elaboração do relatório final.
O relatório apresentado surpreendeu
e superou as expectativas do NASP/
MPRJ, e da mesma forma subsidiarão
suas ações.
A parceria com o Centro de Apoio
Operacional (CAO) das Promotorias
de Justiça de Proteção ao Idoso e à
Pessoa com Deficiência do MPRJ permitiu a assinatura de um termo de cooperação com o objetivo de garantir

mecanismos de ação conjunta para
cumprir a legislação que protege os
idosos, principalmente no que tange a
área de alimentação e nutrição. A parceria possui um caráter pedagógico e
fiscalizador dentro das Instituições de
Longa Permanência de Idosos (ILPI).
A parceria possibilitou a realização de
Seminário sobre ILPI para nutricionistas, promovido pelo CRN-4, com apoio
de infraestrutura e a participação do
promotor coordenador do CAO, com
orientações aos profissionais, reforçando o evento. O CRN-4 ficou responsável por elaborar um roteiro de
visita técnica com a finalidade de contribuir com o trabalho de fiscalização
do MPRJ.
Mais uma parceria foi firmada com
o Centro de Apoio Operacional (CAO)
das Promotorias de Justiça de Tutela
Coletiva de Proteção à Educação do
MPRJ, em fevereiro de 2016, como
resposta aos diálogos realizados para
atender demandas da fiscalização do
CRN-4 e do próprio CAO. Estão previstas visitas fiscais em unidades escolares da rede privada.
Outra parceria com o Ministério
Público Federal para a avaliação da
qualidade da alimentação escolar foi
iniciada em municípios do RJ, e estão
em fase de análise.
Revista CRN-4 Janeiro de 2016
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Instituições de Ensino Superior (IES)
O CRN-4 firmou um termo de cooperação, através da Uerj, com a Rede
Estadual de Alimentação e Nutrição
Escolar (Reane), do qual faz parte do
Comitê Executivo, junto com a Anerj e
demais instituições e órgãos ligados
à temática da Nutrição e Alimentação
Escolar, coordenando as ações da
Rede. O objetivo do trabalho da Renae
é de articular ações institucionais que
privilegiem processos de fortalecimento técnico junto aos nutricionistas responsáveis técnicos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
nos 92 municípios do Rio de Janeiro.
O CRN-4 fez parceria com a UFRJ
para estimular as boas práticas ambientais em serviços de alimentação.
O CRN-4 se articulou e buscou a
parceria dos coordenadores/diretores,
docentes e discentes dos Cursos de
Nutrição das universidades públicas
e privadas e preceptores de estágio,
para ampliar as discussões sobre a
qualidade da formação profissional
e a identidade dos nutricionistas. A
aproximação do CRN-4 com as IES
(RJ e ES) tem o objetivo de contribuir

na conscientização e acompanhamento dos serviços com vistas, inclusive,
à abertura e ampliação do mercado
profissional. O CRN-4 promoveu duas
Oficinas de Formação Profissional no
Estado do Rio de Janeiro e uma no
Espírito Santo, como fase preparatória
para a oficina Nacional do CFN. Este
trabalho contou com a preciosa colaboração de docentes renomados e da
Anerj, que se formaram como comissão organizadora e, em grupo de trabalho para melhor instruir o processo
no regional, e elaborar a síntese dos

trabalhos, de forma a contribuir com a
oficina nacional.
A continuidade do debate do
CRN-4 com docentes, entidades e discentes sobre ética na formação profissional, foi mais uma parceria do CRN-4
através das comissões de fiscalização,
formação profissional e ética, com as
IES.
Todas essas atividades contaram
com o apoio e colaboração das associações e sindicatos do RJ e ES.
Escolas Técnicas
A parceria do CRN-4 com as escolas
técnicas em Nutrição e Dietética foram
estratégicas para a aproximação dos
TNDs com o Conselho e valorização
da categoria frente ao mercado de trabalho. O CRN-4 abriu concurso para
os técnicos e foi seguido por outras
instituições. A parceria também permitiu a ampliação do debate de temas
importantes para a categoria.

Fórum Estadual de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos do
Ministério Público (FECIA)
O CRN-4 é uma das entidades fundadoras. A gestão “Articulação
e Atitude: ampliando conquistas” participou e contribuiu com os
movimentos e ações de combate ao uso abusivo de agrotóxicos,
na mesma direção do posicionamento de todo o Sistema CFN/CRN.
A defesa é por um consumo de alimentos livres de agrotóxicos e,
preferencialmente orgânicos e advindos da agricultura familiar, com o
objetivo de tornar o planeta, cada vez mais, sustentável.
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Ação Global
A parceria com o Sistema Firjan/
SESI permitiu que o CRN-4 pudesse
contribuir com atividades de avaliação do estado nutricional de participantes e moradores das comunidades
e cidades do RJ atendidas pela Ação
Global, além de desenvolver atividades de educação alimentar e nutricional de forma lúdica e instrutiva para
fazer escolhas alimentares saudáveis,
além de orientar a população com informações sobre a sustentabilidade
do planeta.

Alerj

Legislativo (RJ e ES)
Desde o início da primeira gestão Articulação e Atitude o CRN-4 se
empenhou em buscar apoio e parceria com o legislativo nos estados
e municípios do RJ e do ES. Para desenvolver atividades, debate de
assuntos de interesse da categoria e também da sociedade, solicitou
apoio das Comissões de Educação, Saúde, Segurança Alimentar e de
Direitos Humanos das Assembleias Legislativas, com o objetivo de
convocar audiências públicas para debates da temática da Alimentação
e Nutrição, Alimentação Escolar e Segurança Alimentar e Nutricional e
Direito Humano à Alimentação Adequada.

Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Agrária e
Agricultura Familiar
A gestão participou de todos os eventos promovidos pela frente, tendo em vista a importância da
categoria se posicionar à frente desta discussão, em
defesa das condições de produção de alimentos saudáveis, agroecológicos, que favoreça ao agricultor
familiar e às comunidades e povos tradicionais, que
garantam a titulação de suas terras estabelecendo
Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)
para estes produtores. A participação destas frentes
necessita de discussões e amplia a atenção que precisamos dar para a compra institucional para atender
ao PNAE e aos demais equipamentos de SAN em que
o nutricionista esteja atuando.

Ales

Telessaúde
O CRN-4 firmou uma parceria com o Telessaúde
Nutrição, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj), com a proposta de disseminar, por meio de
seminários virtuais, temas relevantes para os nutricionistas e técnicos em Nutrição e Dietética (TND). De
maneira estratégica, os seminários eram organizados
nas datas comemorativas do Dia do Nutricionista e
do TND. Os temas e os profissionais indicados pelo
CRN-4 passaram a fazer parte das atividades técnicocientíficas da instituição.

Participação do CRN-4 na ANS
A diretoria estimula a parceria com o CFN para
que seja garantida a representação da Nutrição nas
agendas de trabalho da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), participando seja com nutricionistas colaboradores e mais ativamente com a coordenadora da fiscalização do CRN-4, uma vez que a ANS
tem sua sede instalada na cidade do Rio de Janeiro.

Revista CRN-4 Janeiro de 2016
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Balanço financeiro
BALANÇO FINANCEIRO
RECEITAS CORRENTES
ANUIDADES
FINANCEIRAS
SERVIÇOS
RECEITA CAPITAL
OUTRAS RECEITAS
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E OBRIGAÇÕES
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS PF
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS PJ
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

JAN A MAIO/2016
4.869.034,07
2.666.817,00
241.327,34
83.899,54
220.000,00
9.728,90
1.647.261,29
2.320.420,24
7.189.454,31

1.950.158,39
1.312.720,42
16.661,97
25.121,60
329.165,00
266.489,40
1.784.453,44

DESPESA DE CAPITAL
TOTAL DE DESPESAS

3.734.611,83

SUPERAVIT FINANCEIRO

3.454.842,48
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Seminário de transição

G

estão Articulação e Atitude:
ampliando conquistas organizou um seminário de transição para apresentar todos
os trabalhos desenvolvidos e os que
estavam em andamento para a gestão
eleita para o triênio 2016/2019 “Valorizar
para fortalecer”. O seminário foi realizado no auditório do CRN-4, no dia 9 de
junho e durou cerca de doze horas. Na
oportunidade, todos os funcionários se
apresentaram e falaram um pouco sobre
as atividades de cada setor. A parte da
tarde ficou reservada apenas para os
conselheiros das duas gestões.
A presidente, Kátia Cardoso dos
Santos, destacou que apesar de extenso,
o seminário teve como proposta, além

de acolher os novos conselheiros,
mostrar as conquistas já obtidas
e apontar as atividades que ainda
precisam ser concluídas.
Na avaliação da nova presidente, Virgínia Nascimento, esse
momento idealizado pela antiga
gestão foi fundamental para se
retomar as atividades do CRN-4,
sem prejuízo do fluxo do trabalho e também para pensar novas
propostas que possam melhorar
ainda mais os serviços prestados aos nutricionistas e técnicos
e, dentro da proposta da gestão
eleita, valorizar para fortalecer
ainda mais a profissão.

Revista CRN-4 Janeiro de 2016
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Cerimônia de posse da gestão eleita

Valorizar para Fortalecer
Gestão Valorizar para Fortalecer toma posse

A

gestão Articulação e Atitude:
ampliando conquistas, finalizando seu compromisso de gestão,
organizou a solenidade de posse
dos novos conselheiros eleitos que vão
gerir o CRN-4 pelos próximos três anos.
O último evento promovido pela gestão
aconteceu no auditório da Unirio, apoio
que confirmou a grande parceria com a
Instituição durante sua gestão, segundo
Kátia Cardoso.
A mesa da cerimônia foi composta
pela presidente Kátia Cardoso; por Nelcy
Ferreira da Silva, conselheira diretora, representando o presidente do CFN; Giane
Moliari, diretora da Escola de Nutrição da
UNIRIO; Amábela Avelar Cordeiro, conselheira fiscal, representando a ASBRAN;
Lucia Andrade e Kelly Gonzaga, presidente e vice-presidente da ANERJ; e Daniel
Trotte, coordenador regional da Executiva
Nacional dos Estudantes de Nutrição.
Todos os representantes parabenizaram os conselheiros da gestão Articulação
e Atitude: ampliando conquistas pelos
seus feitos, além de parabenizar o novo
plenário do CRN-4, “Valorizar para fortalecer”, desejando sucesso e intencionando
a continuidade da parceria entre suas instituições.
Participaram do evento professores de
universidades, ex-conselheiros, Nutricionistas, estudantes de Nutrição, convidados
representantes de órgãos públicos e de
conselhos de controle social, familiares e
amigos dos conselheiros das duas gestões.
Em seu discurso final, Kátia Cardoso
afirmou que os conselheiros não podem
se furtar a reafirmar o compromisso com
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as políticas públicas que garantem direitos sociais, como alimentação digna e
saudável, saúde e educação, a defesa por
alimentos sem agrotóxico e se mostrou
indignada com os cortes anunciados nos
programas sociais.
Kátia ressaltou o protagonismo e a importante contribuição dos nutricionistas,
junto com “outros atores sociais”, para
tirar o país do Mapa da Fome, uma das
metas dos Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio (ODM), alcançada em 2015.
Destacou a participação dos nutricionistas na luta para a inclusão da alimentação como direito social fundamental
na Constituição Federal, assim como,
na criação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, em particular,
nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Foi enfática ao defender a
manutenção do Sistema Único de Saúde
(SUS), do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) e do
Sistema Nacional de Assistência Social
(SUS). Ressaltou a fala do Conselho Nacional de Saúde de que o SUS não é de

nenhum governo, mas sim uma conquista do povo.
Kátia destacou o trabalho e a dedicação de todos os conselheiros, por
suas importantes contribuições nas
comissões e câmaras técnicas do Conselho, como a grande conquista desta
gestão.
Agradeceu aos funcionários, coordenadores, secretárias, assessores de
todos os setores, inclusive, do ex-coordenador jurídico Tito Iff presente ao
evento, pelo compromisso e apoio, fundamentais para os resultados obtidos.
Agradeceu o apoio dos representantes das entidades presentes na mesa
de cerimônia, e o apoio e presença dos
convidados presentes no evento.
Kátia lembrou emocionada, que a
posse de sua primeira gestão foi dada
pelo CFN, já que não houve a organização de solenidade pela gestão anterior. Por isso, estava feliz em ter a
oportunidade de cumprir a transição
entre as gestões de forma transparente e cumpridora de seu compromisso
como conselheira presidente.
Kátia finalizou dando posse para
o novo plenário “Valorizar para fortalecer”, desejando sucesso a todos,
em particular, à presidente Virgínia
Nascimento, por quem tem grande
respeito e apreço.
A cerimônia foi encerrada com o
discurso de posse da nova presidente, Virgínia Nascimento, que reiterou
o sentido de justiça e equidade na
prática do nutricionista e o Direito
Humano à Alimentação Adequada
como uma das ações primordiais do
CRN-4, afirmando o principal compromisso assumido pelo novo plenário
“Valorizar para fortalecer” em consolidar as conquistas já obtidas e avançar
na valorização dos nutricionistas.

Gestão Articulação e Atitude:ampliando conquistas dá posse à nova gestão

