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- Festival Rio Saudável Gastronomia 2012 prorroga inscrições – Restaurantes, bares e hotéis do
município do Rio de Janeiro poderão se inscrever na 2ª edição do Festival Rio Saudável Gastronomia
2012 até dia 5 de março. Os procedimentos de adesão, inscrição e avaliação dos pratos estão
disponíveis no site www.crn4.org.br. O festival será promovido pelo Instituto de Nutrição Annes Dias
(INAD), da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Estado do RJ, de 25 de abril a 24 de junho, e
conta com a parceria do CRN-4 e da Anerj na organização do evento e aprovação dos cardápios. O
objetivo do evento é promover a saúde e melhorar a qualidade de vida da população, sensibilizando a
opinião pública para a importância da adoção de hábitos alimentares saudáveis.

- Fórum de Acupuntura – O CRN-4 promove o I Fórum sobre a Prática de Acupuntura por
Nutricionista no auditório do Instituto de Nutrição Annes Dias (INAD), no dia 28 de março. O evento, que
será realizado das 14h às 18h, tem o objetivo de discutir o interesse de nutricionistas em desenvolver
essa prática. O auditório tem capacidade para 50 pessoas, e a inscrição é gratuita. Os interessados
devem entrar em contato com Raquel Lomeu pelo e-mail secretaria2@crn4.org.br ou pelo telefone 25178114.

- 8º Fórum Nacional de Nutrição 2012 - O 8º Fórum Nacional de Nutrição 2012, promovido pelo
Núcleo Atualização Científica em Nutrição (Nutrição em Pauta), será realizado de 29 a 31 de março, no
Centro de Convenções Bolsa do Rio - Praça XV de Novembro, 20 - Térreo - Centro - Rio de Janeiro – RJ.
Mais informações: www.nutricaoempauta.com.br

- CONBRAN 2012 – A Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro (Anerj) oferecerá
descontos aos associados interessados em participar do XXII Congresso Brasileiro de Nutrição. O
CONBRAN 2012 será realizado de 26 a 29 de setembro, em Recife (PE). Paralelo ao evento principal
acontecerá o III Congresso Ibero-Americano de Nutrição, o II Simpósio Ibero-Americano de Nutrição
Esportiva, o I Simpósio Ibero-Americano de Produção de Refeições e o I Simpósio Ibero-Americano de
Nutrição Clínica baseada em Evidências. O tema central será “Alimentação Adequada e Sustentabilidade
Social. Mais informações no site www.conbran.com.br.

- Ação Política - O CRN-4, o Sindicato dos Nutricionistas/RJ (Sinerj), Sindicato dos Psicólogos,
Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional de Serviço Social e profissionais se reuniram com o
Secretário Municipal de Saúde, Hans Dohmann, no dia 28 de fevereiro, para conversar sobre a
convocação dos profissionais aprovados no Concurso Público da Secretaria Municipal de Saúde e
Defesa Civil - SMSDC de 2008, que perderá a validade em junho de 2012.
As Entidades apontaram a necessidade de contratar profissionais da área de saúde para compor a Rede
Municipal. A demanda foi reconhecida pelo Secretário de Saúde, que se comprometeu politicamente em
ampliar o quadro de servidores estatutários. Afirmou ainda que o Prefeito possui a mesma vontade
política. Veja matéria completa no site www.crn4.org.br

