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Agende-se! O Conselho Regional de Psicologia (RJ) promoveu dia 15 de abril, na Uerj, audiência
pública sobre o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP), com o objetivo de incluir a
população penitenciária no Sistema Único de Saúde (SUS). As ações previstas no Plano serão
executadas por equipe multiprofissional. Por isso, o CRN-4 esteve presente ao evento com vários
nutricionistas na luta pela inclusão da categoria nesta equipe mínima de saúde do Sistema Penitenciário.
O conselheiro Marcos Figueiredo leu uma Carta Aberta dos Nutricionistas pela inclusão no PNSSP. Veja
a íntegra da carta no site www.crn4.org.br A Audiência Pública foi o ponto de partida para a criação do
Fórum de Saúde no Sistema Penitenciário, que se reúne pela primeira vez no próximo dia 13 de maio, na
sede do CRP-RJ. Rua: Delgado de Carvalho, 53 – Tijuca. Participe!

Alimentação e Nutrição integram o CAPES - O Conselho Superior da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), órgão do Ministério da Educação, aprovou a
criação da área de avaliação de Alimentação e Nutrição. O fato é mais um reconhecimento para a
profissão do nutricionista, que constitui uma parcela importante dos profissionais que atuam em ensino e
pesquisas científicas nessa área. (Fonte CFN). Veja matéria completa no site do 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.

Anerj - A Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro está em campanha de filiação. Associese e receba descontos em cursos e eventos, além de participar das iniciativas para valorizar e difundir a
profissão. Valores da anuidade: Estudantes e Técnicos em Nutrição R$70,00 e Nutricionistas R$
100,00. Em Junho a Anerj, em parceria com o CRN-4, inaugurará o Espaço do Nutricionista. A
Associação estará com uma nova sede no antigo endereço do Conselho (Av. Graça Aranha, 145/8º
andar). Neste espaço serão disponibilizadas duas salas para atendimento nutricional por profissionais da
nutrição clínica. Saiba mais no site: www.anerj-nutricao.com.br

Feriados no ES - No Estado do Espírito Santo o dia 2 de maio - Dia de Nossa Senhora da Penha e o
dia 23 de maio - Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense são feriados. Nessas ocasiões o CRN-4
no Espírito Santo não funcionará.

Fique Ligado! - A 3ª Conferência Municipal do Rio de Janeiro de Segurança Alimentar e Nutricional
será realizada nos dias 27 e 28 de julho. A Estadual acontecerá de 25 a 27 de agosto. Esses eventos
antecedem a 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que vai acontecer no Centro
de Convenções de Salvador (BA) de 7 a 10 de novembro. São esperados dois mil participantes.

