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Nota da Gestão: Estamos implementando, com esta edição do boletim eletrônico, nossa
proposta de maior aproximação com os Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dietética, dando
agilidade nas informações a fim de atender melhor a categoria. O Conexão CRN-4 também
estará disponível no site www.crn4.org.br, que passou por uma recente reformulação com
objetivo de melhorar os serviços prestados pelo Conselho.
Articulação e Atitude (2010/2013)
Apoio à Região Serrana – Com a proposta de reforçar a campanha de solidariedade às vítimas
das enchentes na Região Serrana, o CRN-4 abriu um canal de comunicação no Facebook para
maior integração daqueles que desejam contribuir com o debate sobre este tema.
http://www.facebook.com/n/?home.php&sk=group_105470569529836&mid=3ab68efG49c85a99
G18a63baG7a&bcode=xmC6B&n_m=ceciliacontente%40yahoo.com.br
Lançamento - O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Município do Rio de Janeiro
(Consea-Rio) lançou um blog. Várias matérias de interesse da categoria podem ser conferidas
no endereço eletrônico http://consea-rio.blogspot.com/
Anerj - A Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro está em campanha de filiação.
Associe-se, a partir de março de 2011, e receba descontos em cursos e eventos. Os
interessados devem se cadastrar no endereço eletrônico : cadastro@anerj-nutricao.com.br
Congresso - O Colégio Brasileiro de Médicos Veterinários Higienistas de Alimentos realizará de
26 e 29 de abril, no Bahia Othon Palace, em Salvador (BA), o XI Congresso Brasileiro de
Higienistas de Alimentos. Durante o evento serão realizados o V Congresso Latino Americano e
XI Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos, o I Encontro Nacional de Vigilância de
Zoonoses e Agravos Causados por Animais de Interesse à Saúde Pública e o III Encontro do
Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. O tema central será “O alimento
nas próximas décadas: produzir sem agredir”. Para mais informações: www.higienista.com.br
Asbran - A Associação Brasileira de Nutrição promove o processo de concessão para obtenção
do Título de Especialista em Nutrição nas áreas de Alimentação Coletiva, Nutrição Clínica,
Saúde Coletiva e Nutrição em Esportes. O edital nº003/2010 pode ser conferido no portal
www.asbran.org.br e as inscrições irão até o dia 18 de março de 2011.
Sites de ofertas e compras coletivas
Com o objetivo de prevenir problemas e eventuais denuncias por violação ao Código de Ética, a
Coordenadoria Jurídica do CRN-4 faz um alerta aos Nutricionistas sobre a utilização dos valores de
honorários como forma de propaganda e captação de clientela, que ofende o princípio estabelecido no
inciso VI, do artigo 18 da Resolução CFN número 334/2004. Para mais informações, procure um
Nutricionista fiscal na sede do CRN-4. Se preferir, entre em contato pelo e-mail
fiscal.nutricionista@crn4.org.br ou pelo telefone: 2517-8178.

