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Editorial
O evento “Diálogo entre Nutricionistas” foi um marco na trajetória de mobilização da categoria. Há anos não se
via tanta integração entre as entidades que representam os nutricionistas e os próprios profissionais, dispostos
a debater e buscar soluções conjuntas para suas reivindicações.
A mobilização está crescendo não só por parte dos nutricionistas. Os técnicos em nutrição e dietética também
estão se unindo em torno de suas questões, como está acontecendo no Rio de Janeiro e, se depender do nosso
empenho, no Espírito Santo.
Falando em ES, você já visitou nossa nova sede? Dê uma passada por lá e confira. Tudo foi feito pensando em
você, a fim de oferecer mais conforto e acolhimento.

EM DESTAQUE
Diálogo entre Nutricionistas:
marco da categoria
Cerca de 50 nutricionistas prestigiaram o primeiro evento “Diálogo entre
Nutricionistas” promovido pelas entidades que representam a categoria.
Foi um marco na integração do CRN-4, da Anerj e do Sinerj em torno das
reivindicações da categoria. Confira os encaminhamentos: goo.gl/Po7QBt

CRN-4 EM AÇÃO
Confraternização e palestras
marcam o Dia do TND RJ
O CRN-4 comemorou o Dia do Técnico em Nutrição e
Dietética com confraternização e palestras sobre o papel
do nutricionista e do técnico e a complementaridade do
trabalho entre os dois profissionais. Os TND aproveitaram
o evento para denunciar a ocupação de cargos de técnicos
por nutricionistas por meio de concurso público.
Saiba mais: goo.gl/fbAkb8

CRN-4 tem sede modernizada
no Espírito Santo
A fim de oferecer mais conforto e acolhimento aos
nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética
capixabas, o CRN-4 do Espírito Santo passou
por reformas e está totalmente modernizado.
Saiba mais: goo.gl/RzE1d3

Nutricionistas e alunos da UFRJ
discutem novo Código de Ética
Em meio à construção do novo Código de Ética e
Conduta do Nutricionista, o Instituto de Nutrição Josué
de Castro (INJC/UFRJ) deu um passo importante no
sentido de fortalecer as discussões sobre o assunto.
Saiba mais: goo.gl/JEuJ4u

Presidente do CFN elogia parceria
do CRN-4
O presidente do CFN, Élido Bonomo, afirmou que a
parceria do CRN-4 no XII Seminário Regional de Educação
Alimentar e Nutricional + Aquisição de Alimentos na
Modalidade Compra Institucional foi fundamental para a
realização do evento. Saiba mais: goo.gl/YkmFWt

Alunos de Nutrição visitam sede
do CRN-4 ES
Os dois últimos meses foram movimentados na sede do
CRN-4 Espírito Santo. A fiscal Simone Pedrosa recebeu
alunos da disciplina de Ética da Faculdade UNESC de
Colatina e da Católica Salesiana, respectivamente do 7º e
do 1º período. Saiba mais: goo.gl/RAZ5CH

Elogios à ação do CRN-4 no Médio
Paraíba e Centro-Sul Fluminense
A atuação do CRN-4 na região do Médio Paraíba e
Centro-Sul Fluminense vem motivando elogios. O
empenho da nutricionista fiscal Cintia Guimarães em
unir e fortalecer a categoria está fazendo a diferença.
Saiba mais: goo.gl/VSluc1

Conselheiro representa CRN-4
em oficina do Sisan
O conselheiro Walace Luiz Herbst, do Espírito Santo,
representou o CRN-4 na oficina regional Sudeste do
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(Sisan), em São Paulo, nos dias 29 e 30 de junho.
Saiba mais: goo.gl/XCu1cY
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