Nº 13
15 de setembro
2011

- CFN entrega agenda de 2011 para o Legislativo - O Conselho Federal de Nutricionistas
(CFN) entregou, em agosto, a Agenda Legislativa da Nutrição 2011 para a Frente Parlamentar Mista da
Atividade Física para o Desenvolvimento Humano da Câmara dos Deputados. O documento contempla
proposições que serão acompanhadas pelo Sistema CFN/CRN, pois são matérias de grande importância
para a segurança alimentar e nutricional, para a sociedade e nutricionistas. A Agenda Legislativa da
Nutrição 2011 foi entregue ao deputado André Figueiredo, presidente da Frente, ocasião em que
informou que a Agenda Legislativa será enviada aos deputados da Frente que poderão contribuir para a
aprovação dos projetos e iniciativas. Confira os projetos que estão contemplados na Agenda Legislativa
da Nutrição 2011 no site www.crn4.org.br ou www.cfn.org.br

- 3ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – No dia 19 de
setembro (2ª feira), às 17h30, acontecerá na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos
Humanos (SEASDH) a abertura do evento. Nos dias 20 e 21, com a participação dos delegados
estaduais, o evento será no Centro Marista São José das Paineiras, no município de Mendes. O
secretário Rodrigo Neves e a superintendente de Segurança Alimentar e Renda, Claudia Regina,
participarão da abertura, junto com a presidente do Consea, Regina Carvalhaes Oliveira, e Kátia
Cardoso, presidente do CRN-4.

- 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.

- Aperfeiçoamento profissional – A Anerj está promovendo 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.anerj-nutricao.com.br/cursos.htm

- Seminário Virtual – Como acessar o conteúdo - O CRN-4, em parceria com o Telessaúde da
Uerj, realizou dia 1 de setembro o seminário virtual com o tema "Panorama da Alimentação Escolar no
Estado do Rio de Janeiro e as implicações com a Agricultura Familiar". Quem não conseguiu participar,
ainda pode acessar o conteúdo do seminário virtual, basta entrar no site
http://www.telessauderj.uerj.br/ava/ (se você ainda não é cadastrado, clique no link "você ainda não fez o
acesso", neste momento abrirá um formulário para o cadastramento de usuários). Após o preenchimento
dos seus dados, entre com o seu e-mail e senha. Depois é só clicar em eventos e procurar o tema.

- Assista as duas entrevistas com a presidente do CRN-4 no Dia do Nutricionista
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1614453-7823DIA+DO+NUTRICIONISTA+CONTA+COM+ATIVIDADES+DE+AVALIACAO+DA+SAUDE,00.html
http://videos.r7.com/conselho-de-nutricao-faz-campanha-contra-obesidade-na-central-do-brasil-rj/idmedia/4e5e84c2e4b01c0b3d1a2c27.html

