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Agende-se!
- Festival Rio Saudável Gastronomia - De 25 de abril a 24 de junho será realizada a 2ª Edição
do Festival Rio Saudável Gastronomia, nos restaurantes, bares e hotéis do Rio de Janeiro. A
proposta é estimular a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida, sensibilizando a
opinião pública para a importância da adoção de hábitos alimentares saudáveis.Todos os
restaurantes da cidade serão convidados a participar do festival. Para isso, basta que o
estabelecimento ofereça em seu cardápio pelo menos um prato ou um menu (entrada + prato
principal + sobremesa) saudável, em conformidade com os “Parâmetros para a composição do
cardápio saudável”, elaborados pela Comissão de Nutricionistas do festival. O CRN-4 e a Anerj
estão entre os parceiros do Instituto Annes Dias na organização do evento e tratarão da parte
técnica do evento, inclusive a aprovação de cardápios. As inscrições vão até o dia 16 de
fevereiro. Confira mais detalhes como adesão, inscrição e avaliação dos pratos no
site www.crn4.org.br
- CONBRAN 2012 – O XXII Congresso Brasileiro de Nutrição/III Ibero-americano de Nutrição/II
Simpósio Ibero-americano de Nutrição Esportiva/ I Simpósio Ibero-americano de Produção de Refeições/
I Simpósio Ibero-americano de Nutrição Clínica baseado em Evidências será realizado de 26 a 29 de
setembro de 2012, em Recife (PE). O tema central será “Alimentação Adequada e Sustentabilidade
Social”. Confira a tabela de inscrição com valores diferenciados para quem se inscrever com
antecedência e os prazos para a submissão de trabalho no site: www.conbran.com.br

- Anerj - A direção da Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro (Anerj) lembra que os
associados terão descontos na participação do Conbran 2012. Associe-se e receba também descontos
em cursos e eventos. A Anerj oferece a possibilidade do uso do seu Escritório compartilhado (sob
reserva) aos sócios que estão em dia. Para se tornar um associado, faça seu cadastro pelo email cadastro@anerj-nutricao.com.br

Notícias
- Fiscalização - A Fiscalização do CRN-4 está no Espírito Santo até 20 de janeiro. Serão realizadas
visitas fiscais em vários municípios do ES, principalmente para apuração de denúncias. Também estão
programadas reuniões com nutricionistas na sede do CRN-4, em Vitória (ES).
- Anuidades - A direção do CRN-4 informa que o carnê com a anuidade de 2012 já foi encaminhado,
via correios. O valor da cota única é R$ 294,93 (vencimento em 06/07/2012), mas há desconto de 10%
para quem pagar até dia 7 de fevereiro de 2012 (R$ 265,44). Quem optar pelo parcelamento deverá ficar
atento, pois houve falha na impressão do campo “valor do documento” do boleto (5ª e última parcela),
que saiu sem a impressão do respectivo valor, que encontra-se registrado no código de barras do boleto.
O valor também está destacado no campo “instruções” e no campo “valor do documento” no canhoto (
recibo).

