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Agenda
- Ações de Fiscalização no Espírito Santo – A coordenadora da Fiscalização do CRN-4,
Samara Crancio, informa que, no período de 21 a 25 de janeiro, a Nutricionista Fiscal Celina
Oliveira estará no Espírito Santo realizando ações de fiscalização nos municípios de Vitória,
Cariacica, Serra e Vila Velha. Os profissionais que quiserem encaminhar denúncias ou
demandas profissionais da região devem entrar em contato, até 16 de janeiro pelo email celinaoliveira@crn4.org.br

Notícias
- Áreas de atuação do Nutricionista - A estudante de nutrição pela Universidade de São
Paulo, Maria Eunice Waughan, está realizando uma pesquisa intitulada Inserção profissional
dos egressos do curso de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública, realizada no departamento
de Nutrição, sob supervisão da professora Ana Maria Cervato Mancuso. O objetivo é identificar
as principais áreas de atuação do nutricionista e a contribuição da universidade em sua
formação profissional. A pesquisa está sendo desenvolvida por meio do preenchimento do
questionário, link
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dFVDNTJNaHpiSm1y
N3lodzZYRk52RXc6MQ
- Nutricionista solicita participação da categoria em pesquisa acadêmica - A nutricionista
Glice Abreu, inscrita no CRN-4, solicita a contribuição da categoria para participar de uma
pesquisa que compõe sua dissertação de Pós-Graduação em Administração da Fundação
Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia e Finanças (FUCAPE), cujo
orientador é o professor Moisés Balassiano. Para isso, basta preencher um questionário. As
respostas, que podem ser enviadas até o fim de janeiro, serão tratadas de forma agregada,
mantendo-se o anonimato dos participantes da pesquisa. Participe! Acesse o link:
http://www.surveymonkey.com/s/F6XVMM7
- Encaminhamento de Carta Aberta já aponta resultado - A partir de ações de fiscalização no
Espírito Santo, o CRN-4 elaborou uma Carta Aberta, junto com a Associação de Nutrição do
Estado do Espírito Santo (ANEES) e o Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Espírito Santo
(Sindnutri). No dia 30 de novembro o documento foi entregue na Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo (ALES), onde a presidente do CRN-4, Kátia Cardoso dos Santos, teve
a oportunidade de ler a íntegra da carta. No dia 11 de dezembro de 2012, o Presidente da
Comissão de Saúde, Saneamento Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional da
ALES, Doutor Hércules, informou ao CRN-4, por meio de ofício, sobre o documento enviado por
ele ao Secretário de Estado de Saúde do ES, José Tadeu Marino, em que solicita adoção de
medidas para resolver as questões apontadas na Carta Aberta.

