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Agende-se! O próximo Fórum de Saúde do Sistema Penitenciário está marcado para o dia 17 de junho,
às 14h, na sede do Conselho Regional de Serviço Social (RJ). Rua México, 41, 12º andar. O Fórum foi
criado a partir de uma a audiência pública sobre o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário
(PNSSP). O CRN-4 está participando deste processo na luta pela inclusão dos nutricionistas na equipe
mínima do PNSSP. Veja a íntegra da carta aberta dos nutricionistas no site www.crn4.org.br

3ª Semana de Nutrição UFRJ - O evento vai acontecer de 1 a 3 de Junho, no Centro de Convenções
Sulamérica. A realização é do Centro Acadêmico de Nutrição Josué de Castro e Atualize Cursos. A Anerj
faz parte da comissão organizadora. A Semana é voltada para docentes, estudantes (graduação e pós) e
profissionais do ramo. A inscrição deve ser feita pelo site http://atualize.org/semana/

Alimentação e Cultura - Estão abertas as inscrições para o curso de alimentação e cultura da Escola
Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Acesse o site www.crn4.org.br e veja os detalhes sobre o
processo seletivo.
Solenidade – A próxima solenidade de entrega de habilitação profissional será dia 15 de junho, das 15h
às 18h, no auditório do 9º andar da Confederação Nacional do Comércio (CNC). Av. General Justo, 307,
Castelo. O evento contará com as três entidades da categoria: CRN-4, Anerj e Sinerj.

Anerj - A Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro está em campanha de filiação. Associese e receba descontos em cursos e eventos, além de participar das iniciativas para valorizar e difundir a
profissão. Valores da anuidade: Estudantes e Técnicos em Nutrição: R$ 70,00 e Nutricionistas: R$
100,00. Vale destacar que a Anerj está promovendo um curso de aperfeiçoamento profissional nas áreas
de Nutrição Clínica, Alimentação Coletiva, Saúde Coletiva e Nutrição em Esporte. As aulas acontecem na
sede do CRN-4 nas segundas e terças-feiras, das 18h30 às 21h e aos sábados das 8h às 18h. Veja a
programação completa no site www.anerj-nutricao.com.br/cursos.htm
Espaço do Nutricionista - Em Junho a Anerj, em parceria com o CRN-4, inaugurará o Espaço do
Nutricionista. A Associação estará com uma nova sede no antigo endereço do Conselho (Av. Graça
Aranha, 145/8º andar). Neste espaço serão disponibilizadas duas salas para atendimento nutricional por
profissionais da nutrição clínica. Saiba mais no site: www.anerj-nutricao.com.br

Atenção com os sites de ofertas e compras coletivas - 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. A coordenadora da Fiscalização, Samara Crancio, informa que os nutricionistas fiscais
do Conselho estão à disposição para prestar orientações e esclarecimentos sobre esse assunto. Procure
um Nutricionista fiscal na sede do CRN-4. Se preferir, entre em contato pelo e-mail
fiscal.nutricionista@crn4.org.br ou ligue: 2517-8178.
A Lei 5.950/2011 (Estado do RJ) decreta piso salarial para nutricionistas no valor de R$
1630,99. Confira documento no site www.crn4.org.br

