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- Dia do Nutricionista - Nutrição em Debate: Um bate-papo com os Nutricionistas Nelzir
Trindade Reis (Santa Casa Hospital Geral Rio de Janeiro), Luciléia Colares (UFRJ), Luciene
Burlandy (UFF) e Fábio Gomes(INCA), com a moderação de Myrian Cruz (ATAN/SES-RJ).O
evento será realizado no dia 4 de setembro, às 15h, no Auditório da Escola de Nutrição da
UniRio.
Em comemoração aos 73 anos de profissão no Brasil e ao Dia do Nutricionista (31 de agosto), o
Conselho Regional de Nutricionistas – 4ª Região (CRN-4) em parceria com a UniRio e a
Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro (Anerj), promoverá um evento inédito com
profissionais que atuam nas principais áreas da Nutrição. A proposta é que sejam discutidas as
principais perspectivas e desafios da Nutrição na atualidade. A ideia é implementar uma
dinâmica interativa, em que os participantes poderão debater diretamente com os convidados,
mas também terão a possibilidade de usar um e-mail para encaminhar as perguntas.
Para participar é necessário fazer inscrição pelo e-mail secretaria@crn4.org.br
As vagas são limitadas em função do espaço que tem capacidade para 200 lugares. O evento é
voltado para profissionais, mas serão reservadas 10% das inscrições para estudantes.
Os profissionais podem solicitar que o CRN-4 envie ofício aos locais de trabalho para liberação
neste dia. Para isso, basta enviar para secretaria@crn4.org.br nome completo, nome completo
da chefia e endereço eletrônico para envio do documento. Os participantes terão direito a
certificados!
- Campanha da Asbran e Filiadas - A Rede Asbran e Filiadas lançou uma campanha nacional
para estimular a redução do consumo de sal e açúcar. Confira cartaz no site e redes sociais do
CRN-4.
- Espírito Santo - No dia 31 de Agosto é comemorado o Dia do Nutricionista e o Dia Nacional
do Celíaco. Para celebrar essa data o CRN-4, com o apoio do Conselho de Segurança Alimentar
e Nutricional do Estado do Espírito Santo (Consea/ES), a Associação de Nutrição do Espírito
Santo (Anees), a Associação de Celíacos do Espírito Santo (Aceles), e do Fórum de Segurança
Alimentar e Nutricional do Espírito Santo (Fosan-ES), convida para a realização do Simpósio “A
Doença Celíaca e a Negação dos Direitos”. O evento tem o objetivo de debater, sensibilizar a
sociedade e formular proposições voltadas para promover o Direito Humano à Alimentação
Adequada, a promoção da saúde e a inclusão social da pessoa com doença celíca.
Data: 2 de Setembro de 2014 , das 16h às 20h
Local: Auditório II “Augusto Ruschi” – Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES).
Av. Américo Buaiz, 205 - Enseada do Suá. Vitória - ES.

Inscrições: crn4.es@crn4.org.br

