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- 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.

- Solenidade - O CRN-4 promoverá a próxima solenidade de entrega de habilitação profissional dos
Nutricionistas e Técnicos de Nutrição e Dietética no dia 3 de outubro, das 15h às 18h, no auditório do 9º andar da
Confederação Nacional do Comércio (CNC). Av. General Justo 307, Centro - RJ. O evento contará com a
apresentação das entidades da categoria: CRN-4, Anerj e Sinerj. Incluirá ainda uma Roda de Conversa para o
esclarecimento de dúvidas.

Dia do Nutricionista
A gestão “Articulação e Atitude” do CRN-4 organizou várias atividades em comemoração ao Dia do Nutricionista –
31 de agosto. Em parceria com o Telessaúde da UERJ, mais uma vez o CRN-4 promoveu um seminário virtual, no
dia 29 de agosto com o tema Alimentação Fora do Lar: comportamento alimentar atual. As palestrantes foram
as nutricionistas e professoras: Luciléia Granhen Tavares Colares (UFRJ) e Luciana Maldonado (UERJ e Inad). A
moderação e coordenação ficaram por conta de Kátia Cardoso dos Santos, presidente do CRN-4.Vale ressaltar que
quem não teve a oportunidade de assistir no dia ainda poderá conferir o seminário virtual. Para isso, basta acessar
http://www.telessauderj.uerj.br/ava/ Mais detalhes www.crn4.org.br
Um grande estande montado no Largo da Carioca, bem no centro do Rio de Janeiro, chamou a atenção da
população. Como parte das comemorações pelo Dia do Nutricionista – 31 de agosto, o Conselho Regional de
Nutricionistas – 4ª Região (CRN-4) mais uma vez promoveu uma atividade de prestação de serviços voltada para a
sociedade. O Conselho, em parceria com o a Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro (Anerj) e com o
apoio de Nutricionistas voluntários, fizeram orientação nutricional, visando contribuir para que a população possa
se alimentar de forma mais saudável, a partir de atividades lúdicas. Saiba mais no site www.crn4.org.br O evento
teve muita repercussão na imprensa. Seguem os links para acompanhar as entrevistas que foram realizadas para a
TV Record e para a TV Globo:

http://globotv.globo.com/rede-globo/bom-dia-rio/t/edicoes/v/dr-luis-fernando-da-dicas-denutricao/2123428/
http://globotv.globo.com/rede-globo/bom-dia-rio/t/edicoes/v/semana-do-peixe-e-oportunidade-de-variar-ocardapio/2123493/
http://videos.r7.com/nutricionistas-vao-ao-centro-do-rio-para-orientar-apopulacao/idmedia/5040c4e2e4b029c66bcdfdd3.html
http://videos.r7.com/picorelli-participa-do-desafio-da-alimentacao-saudavel-norio/idmedia/504115ebe4b021c763cb9a26.html

