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- Dia do Nutricionista - Este ano o CRN-4 escolheu a Estação Central do Metrô para promover um
evento público que divulgou a Campanha “Fome, Obesidade e Desperdício” do Sistema CFN/CRN. A
ação foi um sucesso com mais de 600 atendimentos aos usuários do metrô, dando visibilidade ao papel
do nutricionista na promoção e prevenção à saúde. Nutricionistas e graduandos de Nutrição fizeram
orientações sobre hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis e formas de aproveitar integralmente os
alimentos. A ação pública contou com o apoio da Anerj. Assista as duas entrevistas com a presidente do
CRN-4 no Dia do Nutricionista http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1614453-7823DIA+DO+NUTRICIONISTA+CONTA+COM+ATIVIDADES+DE+AVALIACAO+DA+SAUDE,00.html
http://videos.r7.com/conselho-de-nutricao-faz-campanha-contra-obesidade-na-central-do-brasil-rj/idmedia/4e5e84c2e4b01c0b3d1a2c27.html

- Seminário Virtual - O CRN-4, em parceria com o Telessaúde da Uerj, realizou dia 1 de setembro o
seminário virtual com o tema "Panorama da Alimentação Escolar no Estado do Rio de Janeiro e as
implicações com a Agricultura Familiar". O evento fez parte das comemorações do Dia do Nutricionista e
contou com as palestras das nutricionistas Vanessa Schottz e Rosane Araújo. A vice-presidente do CRN4, Madalena Marques e a coordenadora do TeleNutrição - Núcleo RJ Telessaúde participaram como
mediadoras. Quem não conseguiu participar, ainda pode acessar o conteúdo do seminário virtual, basta
entrar no site http://www.telessauderj.uerj.br/ava/ (se você ainda não é cadastrado, clique no link "você
ainda não fez o acesso", neste momento abrirá um formulário para o cadastramento de usuários). Após o
preenchimento dos seus dados, entre com o seu e-mail e senha. Depois é só clicar em eventos e
procurar o tema.

- Festa dos Nutricionistas – Convites esgotados - Devido a enorme procura, os convites estão
esgotados para a tradicional festa em comemoração ao Dia do Nutricionista (31 de agosto) promovida
pelo CRN-4, em parceria com a Anerj e com o Sinerj, no dia 2 de setembro.
- World Nutrition Rio2012 - Evento será na Uerj entre 27 e 30 de abril de 2012. Acesse o site do
evento www.worldnutritionrio2012.com.br) e confira os temas propostos para a submissão de trabalhos
que poderão ser enviados até 30 de setembro de 2011.

- Aperfeiçoamento profissional – A Anerj está promovendo curso de aperfeiçoamento profissional
em várias áreas. As aulas acontecem na sede do CRN-4 segundas e terças-feiras, das 18h30 às 21h e
aos sábados das 8h às 18h. Programação completa: www.anerj-nutricao.com.br/cursos.htm

- Economia Doméstica - O MEC não homologou o Parecer n° 162/2010, que este ndia aos
Economistas Domésticos atribuições que, por Lei, são reservadas aos Nutricionistas. O Sistema
CFN/CRN e os nutricionistas vinham se posicionando totalmente contrários a este parecer. Mais uma
vitória da categoria!

