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Agenda
- Solenidade – A próxima solenidade de entrega de habilitação profissional será realizada no
dia 13 de março, das 15h às 18h, no Auditório da Confederação Nacional do Comércio (CNC).
Av. General Justo, 307, Castelo – 9º andar. O evento contará com a apresentação das três
entidades da categoria: CRN-4, Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro (Anerj) e
Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro (Sinerj).
- Ciclo de Debates – Estão abertas as inscrições do segundo encontro do I Ciclo de Debates:
conhecimento, política e ação – conflito de interesse na relação público-privado/comercial na
área de alimentação e nutrição -, promovido pelo coletivo de desdobramento do World Nutrition
Rio 2012.O próximo encontro será no dia 15 de março, das 14h às 17h, na Uerj. O debate será
transmitido pelo Telessaúde. Para fazer sua inscrição, acesse o blog http://inadsmsdc.blogspot.com.br/

- Seminário – Nos dias 4 e 5 de abril de 2013 será realizado na Universidade do Estado do Rio
de Janeiro(Uerj) o seminário gratuito ”Matriciamento: formando para um novo processo de
trabalho”, com o objetivo de discutir a formação dos profissionais de saúde para atuarem na
Atenção Primária em saúde, mais especificamente, nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família –
os NASFs.
O evento é gratuito e acontecerá nos auditórios 11 e 13 do primeiro andar do Pavilhão João Lyra
Filho. O seminário é financiado pelo Pró-saúde UERJ, realizado pelo Laboratório Interdisciplinar
de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde (vide link) da Unidade Docente Assistencial de
Saúde Mental e Psicologia Médica do Hospital Universitário Pedro Ernesto
(LIPAPS/PSIMED/HUPE/UERJ) e pelo Centro de Estudo e Pesquisa em Saúde
Coletiva (CEPESC/UERJ), com apoio da Escola de Saúde Mental do Rio de Janeiro e da
Prefeitura do município do Rio de Janeiro.
Eleições no CRN-4
- Fique ligado! 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 uma
senha será enviada para todos os nutricionistas dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo,
por correspondência, com as instruções de preenchimento e envio. Por isso, é fundamental que
seja feita a atualização de endereço, que pode ser por telefone (21-2517-8100) ou pelo site
www.crn4.org.br – no link: crn4 on line
Mais esclarecimentos: comissaoeleitoral2013@crn4.org.br

