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Agende-se! O CRN-4 lançará no dia 6 de abril de 2011, às 9h, o Projeto CRN-4 Itinerante no
município de Macaé, situado no Norte Fluminense. A proposta é atingir todos os Nutricionistas e
Técnicos em Nutrição e Dietética (TND) que atuam na região. O principal objetivo é estreitar as
relações do CRN-4 com profissionais de todo o interior do Estado (RJ e ES) para discutir suas
reais necessidades. As inscrições serão feitas no local do evento, que será no Auditório da
Cidade Universitária Campus UFRJ. Av. Aluísio da silva Gomes, 50 – Granja dos Cavaleiros.
Veja a íntegra da programação no site www.crn4.org.br
Solenidade – A próxima solenidade de entrega de habilitação profissional acontecerá no dia 13
de abril, das 15h às 18h, no auditório do 9º andar da Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo. Av. General Justo, 307, Castelo.O evento contará com a
apresentação das três entidades da categoria: CRN-4, Anerj e Sinerj.
Concurso - Todas as questões relacionadas ao concurso público promovido pela Prefeitura
Municipal de São Gonçalo estão sendo acompanhadas de perto pelo CRN-4. Entre elas, o baixo
valor do salário oferecido. Por isso, o Conselho expedirá nota de repúdio sobre estes fatos e
acionará o Ministério Público (MP), para fins de acompanhamento da seleção em andamento.
Anerj - A Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro está em campanha de filiação.
Associe-se no cadastro@anerj-nutricao.com.br e receba descontos em cursos e eventos.
Em SP - Nos dias 15 a 18 de Junho será realizado o IV Congresso Brasileiro de Nutrição
Integrada (CBNI) e Ganepão 2011, no Centro Fecomércio de Eventos em São Paulo. As
inscrições podem ser feitas pelo site www.ganepao.com.br até 5/6/2011.
Evento -No dia 31 de março, das 8h às 13h30, será realizada a V Plenária da Rede Estadual de
Alimentação e Nutrição Escolar. O evento terá como tema “Agricultura Familiar e PNAE” e
acontecerá na Uerj. Rua São Francisco Xavier, 524, 5º andar, bloco F, auditório 53.
Campanha 2011 do Sistema CFN/CRN
No Dia 31 de março (Dia Nacional de Saúde e Nutrição), às 14h, o CRN-4 em parceria com a
Uerj, fará o lançamento do selo da campanha “Fome, Obesidade e Desperdício – Não alimente
este problema” por meio de uma Mesa Redonda que acontecerá no Tele Saúde da Uerj. Acesse
www.telessauderj.uerj.br para acompanhar as palestras virtuais, que serão feitas pela
nutricionista Geila Cerqueira Felipe do Instituto de Nutrição Annes Dias e pela nutricionista e
professora da Uerj Daniela Sanches Frozi.
Fique ligado! - O Conselho está presente na rede social com o twitter e o facebook. Vale
a pena conferir! Nosso site tem sido atualizado a fim de atender melhor a categoria. Acesse
www.crn4.org.br e fique por dentro dos assuntos de interesse dos profissionais.

