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Agenda
- Solenidade de entrega de Habilitação Profissional/RJ – A próxima solenidade de entrega
de Habilitação Profissional será realizada dia 10 de abril, das 14h às 17h, no Auditório do
Ministério da Fazenda. Av. Presidente Antônio Carlos 375 – 13º andar – Centro, Rio de Janeiro.
O evento contará com a apresentação das entidades da categoria: CRN-4, Anerj – Associação
de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro e Sinerj – Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Rio
de Janeiro e incluirá uma “Roda de Conversa”, a fim de esclarecer as dúvidas dos profissionais.
A confirmação deverá ser feita pelo telefone (21) 2517-8178 ou pelo e-mail crn4@crn4.org.br
- No Espírito Santo – A solenidade de entrega de Habilitação Profissional será realizada no dia
26 de março, das 17h às 19h, no Auditório I (Hermógenes Lima Fonseca da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo – Ales. Av. Américo Buaiz, 205 – Enseada do Suá –
Vitória (ES). O evento contará com representantes do CRN-4, Anees (Associação de Nutrição
do Estado do Espírito Santo) e Sindnutri-ES (Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Espírito
Santo) que esclarecerão as dúvidas dos profissionais presentes. A confirmação deverá ser feita
pelo telefone (27) 3315-5311 ou pelo e-mail crn4-es@crn4.org.br
- 10º Ciclo de Discussões da RedeNutri – No dia 25 de março de 2014, às 11h, será realizado
o 10º Ciclo de Discussões da RedeNutri com o tema "Casoteca: Experiência de Gestão das
Ações de Alimentação e Nutrição". A Casoteca é um acervo virtual de casos didáticos sobre
diferentes temas ligados à implementação das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e
Nutrição no Sistema Único de Saúde e tem como objetivo apresentar aos usuários da Rede as
experiências bem sucedidas na área de Alimentação e Nutrição e também auxiliar na resolução
de problemas semelhantes.
Os interessados podem acompanhar o debate ao vivo, em nossa página no
YouTube: http://www.youtube.com/redenutri. A sessão será gravada e disponiblizada na página
para aqueles que não puderem acompanhar e quiserem assistir posteriormente.
Conheça a RedeNutri pelo site: http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_articles.php

Anuidade 2014
Quem ainda não recebeu os boletos da anuidade 2014, poderá imprimir a 2ª via acessando o
link “CRN4Online” no site do Conselho (www.crn4.org.br). O pagamento deve ser efetuado até 7
de julho deste ano. O valor é de R$ 325,00, que pode ser parcelado em cinco vezes de R$
65,10. Para os Técnicos em Nutrição e Dietética, o valor é de 162,75. Quem preferir pode pagar
cinco parcelas de R$ 32,55.

