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Agende-se! O Fórum de Saúde do Sistema Penitenciário se reunirá, pela primeira vez, no dia 13 de
maio, na sede do Conselho Regional de Psicologia (CRP-RJ). Rua Delgado de Carvalho, 53, Tijuca. A
criação desse fórum teve como ponto de partida a audiência pública realizada no dia 15 de abril sobre o
Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP). O CRN-4 está participando deste processo
na luta pela inclusão dos nutricionistas na equipe mínima do PNSSP. Veja a íntegra da carta aberta dos
nutricionistas no site www.crn4.org.br

Solenidade – A próxima solenidade de entrega de habilitação profissional será dia 15 de junho, das 15h
às 18h, no auditório do 9º andar da Confederação Nacional do Comércio (CNC). Av. General Justo, 307,
Castelo. O evento contará com as três entidades da categoria: CRN-4, Anerj e Sinerj.

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

“Fome, Obesidade e Desperdício – Não alimente este problema” - O CRN-4, em parceria com
o Telessaúde da Uerj, realizou Mesa Redonda Virtual abordando o tema da campanha 2011 do Sistema
CFN/CRN. Veja no site www.crn4.org.br como acessar o conteúdo discutido neste evento.

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.

Feriado no ES - O CRN-4 no Espírito Santo não funcionará no dia 23 de maio em virtude do feriado do
Dia da Colonização do Solo Espírito-santense.
Conferências - 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.
Atenção

A Lei 5.950/2011 (Estado do RJ) decreta piso salarial para nutricionistas no valor de R$
1630,99. Confira documento no site www.crn4.org.br

