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- CRN-4 Itinerante – A próxima parada será em Vitória, Espírito Santo, nos dias 27, 28 e 29 de outubro.
A proposta deste projeto desenvolvido pela gestão do CRN-4 é aproximar o Conselho dos Nutricionistas
e Técnicos em Nutrição e Dietética que atuam no interior do Estado (RJ e ES) para discutir suas reais
necessidades. Mais informações, a partir da próxima semana, no site www.crn4.org.br

- 16 de outubro - “Preço dos alimentos: da crise à estabilidade” é o tema escolhido para o Dia Mundial
da Alimentação - 2011. O objetivo é aprofundar o assunto e agir para atenuar seu impacto sobre
populações mais vulneráveis. A alta de preços dos alimentos representam uma séria ameaça para a
segurança alimentar dos países em desenvolvimento. A populações carentes são as mais seriamente
atingidas. De acordo com o Banco Mundial, entre 2010 e 2011, o aumento do preço dos alimentos deixou
quase 70 milhões de pessoas na pobreza extrema. Mais informações www.fao.org Acompanhe pelo site
www.crn4.org.br os eventos que estão programados para esta data e participe!

- Seminário Virtual – A coordenação do Telenutrição, do Núcleo de Telessaúde – RJ promoverá o
seminário virtual com o tema: Marketing e Propaganda na Alimentação no dia 4 de outubro, às 14h.
- Evento - O Congresso Regional de Nutrição (Corenut) será realizado de 24 a 26 de novembro
no Centro de Convenções Sul América, Cidade Nova, Rio de Janeiro. As inscrições podem ser
feitas pelo site www.atualize.org/corenut
- 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

- No Espírito Santo – A Audiência Pública que irá debater o Projeto de Lei para a criação do Sistema
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Vitória – SISAN, será realizada no dia 5 de outubro de
2011, às 14h, no Plenário da Câmara de Vitória (ES).
- CFN entrega agenda de 2011 para o Legislativo - O CFN entregou, em agosto, a Agenda
Legislativa da Nutrição 2011 para a Frente Parlamentar Mista da Atividade Física para o
Desenvolvimento Humano da Câmara dos Deputados. O documento contempla proposições que serão
acompanhadas pelo Sistema CFN/CRN, pois são matérias de grande importância para a segurança
alimentar e nutricional, para a sociedade e nutricionistas. Confira os projetos no site www.crn4.org.br

