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Agenda
- Título de Especialista em Nutrição - As inscrições terminam dia 30 de junho. Os títulos serão
entregues em setembro. Saiba mais no site www.asbran.org.br
- Conbran - O XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição 2014 será realizado de 17 a 20 de
setembro, em Vitória (ES). O tema é “Alimentação e Nutrição nos excessos e na fome oculta:
onde estamos e para onde vamos?”. Mais informações no site www.conbran.com.br
- ANVISA promove Consulta Pública - Começou no último dia 16 de junho a consulta pública
sobre rotulagem de substâncias alergênicas em alimentos. O objetivo da norma é indicar no
rótulo dos alimentos embalados as principais substâncias capazes de desencadear alergias
alimentares. A participação na consulta pública é aberta a qualquer pessoa. O formulário
eletrônico ficará disponível no site da Anvisa. Veja no site www.anvisa.gov.br a apresentação
sobre Proposta de RDC sobre Rotulagem de Alimentos Alergênicos.
Anuidade 2014
Caso o profissional não tenha recebido o carnê de pagamento da anuidade, poderá imprimir a 2ª via no
site do Conselho. Para isso basta acessar o site www.crn4.org.br link “Crn4online”. O prazo para
pagamento da Cota Única vence dia 7 de julho de 2014 (R$ 325,00). A Cota Única para os técnicos
também vence dia 7 de julho de 2014 (R$ 162,75).

Condutas éticas do nutricionista nas redes sociais
De acordo com o Código de Ética dos Nutricionistas (Res. CFN. 334/04), não é permitido ao profissional
utilizar as redes sociais para divulgar fotos e vídeos associados a resultado. Um exemplo comum é a
publicação de fotos antes e após a perda de peso em curtos períodos e/ou receitas que propiciem este
efeito. É preciso lembrar que o compromisso de resultado como prática contraria os preceitos éticos da
profissão. Vale destacar que segundo o Código de Ética do Nutricionista capítulo XII, Art.22, Inciso I:
“Relativamente à publicidade, é vedado ao nutricionista utilizá-la com objetivos de sensacionalismo e de
autopromoção”.

Horário de Funcionamento do CRN-4 durante a Copa do Mundo 2014
A direção do Conselho Regional de Nutricionistas – 4ª Região (CRN-4) informa os horários de
funcionamento no período da Copa do Mundo 2014.
Na sede do Rio de Janeiro e Espírito Santo, O CRN -4 encerrará o expediente às 12h nos dias em que
forem realizados os jogos do Brasil. O funcionamento do Conselho também será até 12h, apenas na
sede do Rio de Janeiro, nos dias de jogos no Maracanã (18 e 25 de junho). O feriado será integral no dia
4 de julho (sexta-feira). As demais partidas ocorrem no fim de semana.

