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Agende-se para as três atividades centrais do Dia do Nutricionista!
- 31 de agosto - Este ano o CRN-4 escolheu a Estação Central do Metrô para promover um evento
público que terá como principal foco difundir a Campanha “Fome, Obesidade e Desperdício”. A ação
também visa dar visibilidade ao papel do nutricionista na promoção e prevenção à saúde e informar a
população sobre hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis e formas de aproveitar integralmente os
alimentos. O evento tem o objetivo de conscientizar sobre a importância da preservação do meio
ambiente e alertar para os riscos da obesidade e a fome, que ainda persiste em alguns pontos do país. A
ação pública contará com o apoio da Anerj e com graduandos de Nutrição.

- Seminário Virtual - O CRN-4, em parceria com o Telessaúde da Uerj, realizará no dia 1º de setembro
o seminário virtual que abordará o tema "Panorama da Alimentação Escolar no Estado do Rio de Janeiro
e as implicações com a Agricultura Familiar". O evento faz parte das comemorações do Dia do
Nutricionista e contará com as palestras das nutricionistas Vanessa Schottz e Rosane Araújo. A vicepresidente do CRN-4, Madalena Marques participará como mediadora.

- Festa dos Nutricionistas - A tradicional festa em comemoração ao Dia do Nutricionista (31 de
agosto) promovida pelo CRN-4, em parceria com a Anerj e com o Sinerj, será realizada no dia 2 de
setembro. Os convites promocionais podem ser adquiridos, com antecedência, na sede da entidade no
valor de R$ 20,00. Quem preferir, pode adquirir o convite no dia da festa no valor de R$ 30,00.Traga
muita animação para comemorar esta data que marca uma trajetória profissional de muitas conquistas!
- Aperfeiçoamento profissional – A Anerj está promovendo um curso de aperfeiçoamento
profissional em várias áreas. As aulas acontecem na sede do CRN-4 segundas e terças-feiras, das
18h30 às 21h e aos sábados das 8h às 18h. Programação completa: www.anerjnutricao.com.br/cursos.htm

- World Nutrition Rio2012 - Evento será na Uerj entre 27 e 30 de abril de 2012. Acesse o site do evento
www.worldnutritionrio2012.com.br) e confira os temas propostos para a submissão de trabalhos que
poderão ser enviados até 30 de setembro de 2011.
-Inauguração - A Anerj informa que no dia 31 de agosto será inaugurado o Espaço Nutricionista na
Graça Aranha 145, Grupo 806 a 809 (antiga sede do CRN-4). Para utilizar o espaço, basta ser associado
da Anerj. Mais informações : www.anerj-nutricao.com.br

- Atenção - O MEC não homologou o Parecer n° 162/2010, que e stendia aos Economistas
Domésticos atribuições que, por Lei, são reservadas aos Nutricionistas. O Sistema CFN/CRN e
os nutricionistas vinham se posicionando totalmente contrários a este parecer. Mais uma vitória
da categoria!

