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Agenda
- Alimentação Fora do Lar – O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) informa que foi
iniciada no dia 28 de março, na internet, a Campanha Nacional Alimentação Fora do Lar do
Sistema CFN/CRN. Até o dia 15 de abril, a divulgação da campanha acontece, também,
nas rádios CBN e Jovem Pan, assinada pelo Sistema CFN/CRN.
- Fique Ligado! – No dia 7 de abril, o CFN lançará o regulamento do 1º Concurso Nacional de
Experiências Exitosas em Alimentação, na área de Lanchonetes e Restaurantes Comerciais. O
objetivo é reconhecer e divulgar os trabalhos realizados por nutricionistas e técnicos em Nutrição
e Dietética nessa área.
- Seminário – Nos dias 4 e 5 de abril de 2013 será realizado na UERJ o seminário gratuito
”Matriciamento: formando para um novo processo de trabalho”.
O evento é gratuito e acontecerá nos auditórios 11 e 13 do primeiro andar do Pavilhão João Lyra
Filho.
- Feiras Orgânicas – Foi lançado no dia 1 de abril o Vídeo do Mapa de Feiras Orgânicas!
O vídeo contou com a participação dos atores Sergio Marone e Cazé Pecini para alertar sobre o
uso de agrotóxicos no Brasil e como podemos ter uma alimentação mais saudável, fomentando
essa rede incrível de Feiras Orgânicas por todo o Brasil.
- No Espírito Santo – Em virtude do feriado municipal de Nossa Senhora da Penha, a sede do
CRN-4 no Espírito Santo não funcionará no dia 8 de abril (segunda-feira). O funcionamento
voltará ao normal no dia 9 de abril.
AVISO IMPORTANTE
- Eleições CRN-4 O processo eleitoral no CRN-4 será por meio eletrônico (Via internet) e
acontecerá no dia 8 de maio. Para exercer o direito de voto é preciso estar em dia com as
anuidades e com o endereço atualizado junto ao Conselho. Regularize sua situação na entidade
até o dia 18 de abril de 2013 (45 dias antes do pleito).
A Comissão Eleitoral informa que as cartas contendo a senha provisória para votação via
internet já foram postadas. Caso o nutricionista do Rio de Janeiro e Espírito Santo não tenha
recebido, poderá cadastrar uma nova senha seguindo as seguintes instruções:
1 - acesse o endereço www.eleicaonet.com.br/crn4
2 - no quadro "Antes do dia da votação" clique no link "clique para cadastrar nova senha",
3 - no campo "inscrição" preencha o seu numero de inscrição contendo 8 dígitos,
4 - após digitar o numero de sua inscrição, clique na opção "confirmar meus dados pessoais",
5- Aparecerão alguns campos para serem preenchidos com seus dados pessoais. Confirme e
logo em seguida surgirá uma página para que seja cadastrada uma nova senha.

