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Conexão CRN-4
EDITORIAL
CONQUISTAS PARA A CATEGORIA: CRN-4 EM BUSCA DA VALORIZAÇÃO DO NUTRICIONISTA
E O SEU PAPEL NA ALIMENTAÇÃO
Várias reivindicações da categoria e da sociedade pelas
quais já vínhamos lutando ganharam força no início deste
ano. O Governo do Estado do Rio de Janeiro sancionou
duas leis que tratam da atuação do nutricionista nas
redes de educação pública e privada. Uma vitória para
celebrarmos! Estamos trabalhando para o acesso dos
alunos à alimentação adequada e saudável promovida pelo
nutricionista. Reunimo-nos também com a Secretaria
de Estado de Direitos Humanos Políticas para Mulheres
e Idosos para discutir a inadequação nutricional em
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI)
e firmar uma parceria para valorizar o exercício nessas

instituições, para promoção e recuperação da saúde
por meio de uma alimentação adequada e saudável.
No encontro, foi apresentado pela Coordenadoria de
Fiscalização o relatório produzido em 2017 no município
de Niterói, que aponta, dentre outras irregularidades,
a inadequação da carga horária do nutricionista, que,
prevista na Lei 3875/2002, deve ser de no mínimo oito
horas semanais, sendo que pelo CFN seriam necessárias
30 horas semanais para o desenvolvimento do trabalho
necessário. Nossas ações visam fortalecer a importância
do nutricionista nesses espaços de atuação, em benefício
da sociedade

CRN-4 EM AÇÃO
DEBATE SOBRE OBRIGATORIEDADE DE
NUTRICIONISTAS NAS ESCOLAS DO RJ
CRN-4 promove Diálogo Entre Nutricionistas sobre a Lei nº
7846 de 15 de janeiro de 2018, que trata da obrigatoriedade
da atuação de nutricionista como responsável pela análise
técnica dos alimentos e pelo cardápio em serviços de lanches
e bebidas em escolas públicas e privadas, no Estado do Rio de
Janeiro. Leia mais: goo.gl/wGGfHB

OFICINA DE FORMAÇÃO DE TNDs DIALOGA
SOBRE AS PRINCIPAIS QUESTÕES DO
EXERCÍCIO PROFISSIONAL
Foi promovida pelo CRN-4 a I Oficina de Formação de
Técnicos em Nutrição e Dietética, que contou com a
presença de aproximadamente 80 participantes, entre
docentes, estudantes e profissionais da área técnica. O
encontro teve como objetivo promover o diálogo e escuta
dos participantes sobre o perfil do egresso: “o que temos
e o que queremos?” Leia mais: goo.gl/jfsq9S

PROGRAMA PARA ALUNOS COM
NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS
COM SUPERVISÃO DE NUTRICIONISTA
CRN-4 se reúne na Alerj para tratar sobre lei que cria o
programa “Alimentação para todos” nas escolas públicas e privadas. De autoria do deputado Átila Nunes, lei
cria programa de alimentação especial para alunos que
necessitam de cardápio individualizado.
Leia mais: goo.gl/6anjwG

DISCUTIR A QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO
OFERTADA E INSUFICIÊNCIA DE
NUTRICIONISTAS EM ILPIs
Alimentação adequada em ILPI é tema de reunião entre
CRN-4 e Secretaria Estadual de Direitos Humanos. Foram
discutidas soluções para o cumprimento da supervisão de
nutricionistas na alimentação oferecida em instituições de
assistência à população idosa. Leia mais: goo.gl/YUcjHE

GARANTIR UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
À POPULAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL
SUPERVISIONADA POR NUTRICIONISTAS
CRN-4 firma parceria com Secretaria de Estado da Justiça
do Espírito Santo. Foram iniciadas visitas conjuntas de
fiscalização no Sistema Prisional do Estado.
Leia mais: goo.gl/bEWu4Z

NUTRICIONISTAS DA REDE FEDERAL E
FNDE JUNTOS PARA DEBATER E PROPOR
AÇÕES NO PNAE
Promover discussões e propostas e tirar dúvidas. O CRN4 realizou em sua sede uma reunião entre nutricionistas
da Rede Federal de Ensino do Estado do Rio de Janeiro com o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, para tratar sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A iniciativa surgiu de reuniões
anteriores da Câmara Técnica de Políticas Públicas com
os profissionais, que geraram questionamentos.
Leia mais: goo.gl/P6Bp4s

FORTALECIMENTO DO NUTRICIONISTA NO
SUS E NA PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA A
POPULAÇÃO
Garantir o fortalecimento do SUS como direito à proteção e
promoção da saúde do povo brasileiro e discutir a Política
Nacional de Vigilância em Saúde. O CRN-4 participou da I
Conferência Nacional de Vigilância em Saúde.
Leia mais: goo.gl/LkTwJ2

AGORA VOCÊ TAMBÉM PODE
ACOMPANHAR TODAS AS AÇÕES

E NOVIDADES DO CRN-4 NO:
@crn4nutri

goo.gl/v2f97iei
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