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Editorial: É com muita satisfação que a atual gestão do Conselho Regional de Nutricionistas –
4ª Região “Articulação e Atitude” (2010/2013) apresenta o mais novo veículo de comunicação
desta entidade, que tem como principal objetivo aproximar o nutricionista e o técnico em
Nutrição e Dietética do seu Conselho Profissional.
A proposta deste boletim, que em seu lançamento terá periodicidade quinzenal, é divulgar
cursos, eventos, ou qualquer outra notícia de interesse da categoria. Ele estará disponível no
site www.crn4.org.br , mas também poderá ser encaminhado diretamente para o endereço
eletrônico (e-mail) dos profissionais. Para isso, basta fazer o cadastramento no próprio site.
A primeira edição do boletim Conexão CRN-4 chega ao mesmo tempo em que a reformulação
da nossa página na Internet, que passou por alterações visando maior agilidade das
informações e da melhoria dos serviços prestados. Confira!
A Diretoria
Curso de Atualização - O curso de atualização, promovido pela Escola Nacional de Saúde
Pública Sérgio Arouca (ENSP), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pela Secretaria Especial
de Direitos Humanos (SEDH/Presidência da República) com o tema “Teoria e Prática dos
Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e do Adolescente” está com inscrições abertas
até o dia 5 de janeiro de 2011. O curso é gratuito e está estruturado na modalidade à distância,
Informações adicionais poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico pseletivo@ead.fiocruz.br
CFN está cadastrando nutricionistas - O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) está
mapeando e cadastrando os nutricionistas que atuam na área clínica dos planos de saúde. As
informações são necessárias para a revisão do Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde, da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Os profissionais já podem se cadastrar no site
www.cfn.org.br (banner que fica na lateral superior direita da página). É importante que todos os
dados sejam preenchidos corretamente.
Revista – A Revista do CRN-4 já está sendo distribuída pelos correios para os nutricionistas e
técnicos em Nutrição e Dietética. Esta edição será a primeira desta gestão. A categoria poderá
conferir as propostas já em andamento e as novidades para o próximo ano. Quem preferir
poderá acessar a revista no site. Fique ligado!
Anerj - A Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro está lançando uma campanha de
filiação. A entidade é responsável pela promoção de vários cursos voltados para nutricionistas
técnicos em Nutrição e Dietética e estudantes. Associe-se, a partir de março de 2011, e receba
descontos em cursos e eventos. Os interessados devem se cadastrar no endereço eletrônico :
cadastro@anerj-nutricao.com.br A Associação Brasileira de Nutrição (Asbran), junto com suas
filiadas, lançou um grande movimento em todo o país para mobilizar a categoria sobre a
importância da filiação. Quem se associar até o dia 31 de março, estudante ou profissional,
concorrerá a uma inscrição para o CONBRAN 2012, além de uma redução no valor de filiação.
Mais informações no site www.asbran.org.br

