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Agende-se! Nutricionistas entram na luta pela inclusão na equipe multidisciplinar no Plano
Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário – RJ. O Conselho Regional de Psicologia (RJ) promove
dia 15 de abril, às 14h, uma audiência pública sobre o Plano Nacional de Saúde no Sistema
Penitenciário. As ações previstas deverão ser executadas por equipe multiprofissional. Por isso, CRN-4
estará no evento e convoca os nutricionistas para aderirem ao movimento de inclusão nesta equipe
mínima. Local: Auditório 71, Bloco F, Uerj. Mais informações, acesse www.crn4.org.br
“Fome, Obesidade e Desperdício – Não alimente este problema” - O CRN-4, em parceria com o
Telessaúde da Uerj, realizou dia 31 de março a Mesa Redonda Virtual que abordou o tema da campanha
2011 do Sistema CFN/CRN. O evento, marcado pelo lançamento do selo da campanha, teve como
palestrantes Geila Cerqueira Felipe (Instituto de Nutrição Annes Dias - Inad) e Daniela Sanches Frozi
(pesquisadora e professora da Uerj) e como moderadora Maria Thereza Cury (professora da Uerj). Veja
no site www.crn4.org.br como conferir o conteúdo discutido nesta mesa redonda virtual.
Projeto CRN-4 Itinerante - O CRN-4 lançou no dia 6 de abril de 2011, o Projeto CRN-4 Itinerante no
município de Macaé, com a proposta é atingir Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dietética da
região. O objetivo é estreitar as relações do CRN-4 com profissionais do o interior do Estado (RJ e ES)
para discutir suas reais necessidades. Acompanhe no site o calendário previsto até o fim deste ano.
Anerj - A Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro está em campanha de filiação. Associe-se
e receba descontos em cursos e eventos. Para se cadastrar: cadastro@anerj-nutricao.com.br
Congresso - O Colégio Brasileiro de Médicos Veterinários Higienistas de Alimentos realizará de 26 e 29
de abril, no Bahia Othon Palace, em Salvador (BA), o XI Congresso Brasileiro de Higienistas de
Alimentos com o tema “O alimento nas próximas décadas: produzir sem agredir”. Mais informações:
www.higienista.com.br
Sites de ofertas e compras coletivas - A Coordenadoria Jurídica do CRN-4 faz um alerta aos
Nutricionistas sobre a utilização dos valores de honorários como forma de propaganda e captação de
clientela, que ofende o princípio estabelecido no inciso VI, do artigo 18 da Resolução CFN número
334/2004. Para mais informações, procure um Nutricionista fiscal na sede do CRN-4. Se preferir, entre
em contato pelo e-mail fiscal.nutricionista@crn4.org.br ou ligue: 2517-8178.
Nota de falecimento - É com pesar que a gestão "Articulação e Atitude" do CRN-4 informa o falecimento
do colega nutricionista e diretor tesoureiro do Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro
(Sinerj), Bruno César Florenzani Pereira.

