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- Parceria do CRN-4 com o MP - CRN-4 realizou uma reunião com o Ministério Público (MP) no
dia 11 de março de 2015 (quarta-feira), reafirmando a parceria, que tem como proposta o
fechamento do Roteiro para auxílio em inspeções em Instituições de Longa Permanência para
Idosos (ILPI). O “Roteiro para auxílio em inspeções em Instituições de Longa Permanência para
Idosos (ILPI)”, que vem sendo elaborado pela Câmara Técnica de Alimentação Coletiva (CTAC)
com a colaboração de conselheiros e equipe técnica do CRN-4, será aplicado pela equipe de técnicos do MP, durante a visita nestas instituições. Saiba mais no site www.crn4.org.br
- Fórum Regional de Construção do Novo Código de Ética - A partir das reivindicações dos
Conselhos Regionais de Nutricionistas que, em suas ações de fiscalização, percebem os
conflitos decorrentes das transformações nas áreas de atuação do profissional, o Conselho
Federal de Nutricionistas decidiu construir um novo Código de Ética. A participação do
profissional nesse processo é fundamental para a construção coletiva do novo código. Por isso,
o CRN-4 organizou e está convidando a todos para participarem do Fórum Regional de
Construção do Novo Código de Ética, que será realizado dia 21 de março de 2015, das 9h às
14h30, na: Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Rua São Francisco Xavier, nº
524, 11º andar, auditório 111 – Maracanã. Confira programação no site www.crn4.org.br
- Alimentação saudável já! - A Consumers International e o movimento global dos direitos dos
consumidores estão pedindo a OMS (Organização Mundial de Saúde) para desenvolver um
tratado global para apoiar os direitos dos consumidores a uma alimentação saudável. Um
tratado global ajudaria a: • Reduzir os altos níveis de gordura, sal e açúcar em alimentos
• Reduzir o marketing de alimentos não saudáveis para crianças, • Garantir a rotulagem
nutricional clara para ajudar os consumidores a fazer escolhas mais saudáveis e • Melhorar os
padrões de qualidade das refeições servidas em instituições públicas, como escolas e hospitais.
Saiba mais sobre a campanha no site: http://www.idec.org.br/
Comida é patrimônio - Com o intuito de mobilizar a sociedade em prol da preservação da
biodiversidade e cultura alimentar, o FBSSAN lança a campanha Comida é Patrimônio. Os
objetivos são estimular a população a repensar a relação com os alimentos e lutar por um
sistema alimentar mais justo, equitativo, saudável, sustentável e solidário. Assim, o Fórum busca
valorizar a identidade alimentar, presente nas ricas regionalidades culinárias do país, bem como
nas dimensões sociais, culturais, econômicas e políticas
Atenção
Novo horário na sede do CRN-4 (RJ)
A direção do Conselho Regional de Nutricionistas-4a Região informa que a partir do dia 2 e
março o horário de atendimento na entidade será das 10h às 16h.

