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- Fórum Regional de Construção do Novo Código de Ética no Espírito Santo - A partir das
reivindicações dos Conselhos Regionais de Nutricionistas que, em suas ações de fiscalização,
percebem os conflitos decorrentes das transformações nas áreas de atuação do profissional, o
Conselho Federal de Nutricionistas decidiu construir um novo Código de Ética. A participação do
profissional nesse processo é fundamental para a construção coletiva do novo código. Por isso,
o CRN-4 organizou e está convidando a todos para participarem do Fórum Regional de
Construção do Novo Código de Ética (ES), que será realizado dia 28 de abril de 2015, das 16h
às 20h, na Primeira Igreja Batista de Vitória, situada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes,
595, Centro, Vitória (ES). A organização do evento informa que não será permitido fumar no
local.As inscrições podem ser feitas no site www.crn4.org.br Confira programação no site
www.crn4.org.br
- Comida é patrimônio - Com o intuito de mobilizar a sociedade em prol da preservação da
biodiversidade e cultura alimentar, o FBSSAN lança a campanha Comida é Patrimônio. Os
objetivos são estimular a população a repensar a relação com os alimentos e lutar por um
sistema alimentar mais justo, equitativo, saudável, sustentável e solidário. Assim, o Fórum busca
valorizar a identidade alimentar, presente nas ricas regionalidades culinárias do país, bem como
nas dimensões sociais, culturais, econômicas e políticas.
Congresso Internacional - Nutrição Especializada e Expo Sem Glúten – O evento será
realizado dias 29 e 30 de maio, no Rio de Janeiro. Cabe registrar que pesquisas apontam que
cerca de 14 milhões de brasileiros tem sensibilidade ao glúten e 2 milhões sofrem com a doença
celíaca sem saber. Pacientes que apresentam sintomas relacionados ao glúten na ausência de
marcadores da doença são um dilema diagnóstico para gastrenterologistas, clínicos gerais e
nutricionistas.Disseminar o conhecimento científico e as inovações dos tratamentos para as
desordens relacionadas ao glúten é a missão do COINE. Inscrições no site
www.exposemgluten.com.br
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Nutrição e sustentabilidade: alimente essa ideia, o planeta agradece!
Esta é a temática que os Conselhos Federal e Regionais de Nutricionista – CFN/CRN abordarão
na campanha nacional que será desenvolvia este ano, com o objetivo de conscientizar a
população, nutricionistas e técnicos em Nutrição e Dietética sobre a importância das escolhas
alimentares. As ações a serem promovidas pelos conselhos terão o propósito de mostrar para
esses públicos que as escolhas alimentares devem estar conectadas a um projeto de

construção de um mundo mais saudável, humano e sustentável.

