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- Anuidade 2014 - O carnê contendo os boletos para pagamento da anuidade de 2014 do
Conselho Regional de Nutricionistas 4ª Região (CRN-4) já foi postado nos Correios. Caso os
Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dietética não tenham ainda recebido os boletos,
poderão imprimir a 2ª via no site do Conselho. Para isso, acesse o site www.crn4.org.br link
“Crn4online”.
Fique atento, pois a Cota Única para os nutricionistas, com desconto, deve ser paga até dia 7
de fevereiro de 2014 (R$292,95) e sem desconto até dia 7 de julho de 2014 (R$ 325,00). Quem
preferir pode parcelar em até cinco vezes (R$ 65,10). A Cota Única para os técnicos, com
desconto, deve ser paga até dia 7 de fevereiro de 2014 (R$146,48) e sem desconto até dia 7 de
julho de 2014 (R$ 162,75). Quem preferir pode parcelar em até cinco vezes (R$ 32,55).

- Rotulagem de transgênicos - O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) lançou
uma campanha contra o fim da rotulagem de transgênicos para impedir a aprovação do projeto
de lei 4.148/2008, que prevê a não obrigatoriedade de rotulagem de alimentos que possuem
ingredientes transgênicos pode ir à votação em caráter de urgência nesta semana.
Os consumidores têm direito à informação (artigo 6º do CDC) sobre o que está adquirindo.
Em outubro de 2013, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar (Consea) encaminhou uma
recomendação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pedindo agilidade aos
processos de atualização e qualificação de propostas regulatórias de rotulagem de alimentos
com a participação da sociedade civil, academia e governo, em prol de melhor informação ao
consumidor para a melhoria das condições de saúde da população brasileira. Para participar da
campanha “Fim da rotulagem dos alimentos transgênicos: diga não”, basta acessar o site do
Idec www.idec.org.br
- Prazo prorrogado – O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em
parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), prorroga até o dia 24 de janeiro de 2014 o
prazo para que gestores estaduais e municipais se inscrevam no curso à distância Educação
Alimentar e Nutricional no Contexto do Programa Bolsa Família (PBF). O curso será ofertado no
primeiro semestre de 2014, tem carga horária de 188 horas. Mais informações: (61) 2030-1608
ou luisete.bandeira@mds.gov.br
Conbran
O XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição será realizado de 17 a 20 de setembro de 2014, em
Vitória (ES). Para mais informações, acesse www.conbran.com.br

