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Agende-se! O I Fórum Sobre a Prática de Acupuntura por Nutricionistas – O evento será dia 30 de
novembro, das 14h às 18h, no auditório do 9º andar da Confederação Nacional de Comércio – CNC. Av.
General Justo, 307, Castelo. A proposta é discutir com os Nutricionistas a prática da acupuntura e o
interesse dos profissionais em desenvolver essa atividade, tendo em vista que é necessária a elaboração
de uma Resolução do Conselho Federal de Nutricionistas – CFN. De acordo com alguns estudos a
acupuntura pode complementar o trabalho do nutricionista clínico, pois considera fundamental para o
tratamento o aspecto nutricional do indivíduo. O I Fórum Sobre a Prática de Acupuntura por Nutricionistas
está sendo realizado pelo CRN-4 com objetivo de avaliar o interesse dos nutricionistas e aprofundar a
discussão sobre o tema. Participe!

- World Nutrition Rio2012 - Evento será na Uerj entre 27 e 30 de abril de 2012. Acesse o site do
evento www.worldnutritionrio2012.com.br
.

- 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

- Anerj - Associe-se 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.
- Espírito Santo! - O Projeto de Lei Complementar (PLC) Nº 27/2011, que pretende instituir o Sistema
de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Espírito Santo/SISAN-ES deverá ser aprovado na
próxima segunda-feira, dia 7 de novembro de 2011, ás 15hs na Assembleia Legislativa do ES. A nova
proposta do CONSEA-ES apresentada ao Governo, após ouvir o relator da referida Comissão, satisfaz
totalmente as aspirações das partes.A versão do Projeto que será aprovado não detalha, nem especifica
o modelo de financiamento do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do ES e de suas
instâncias. Entretanto, sabe-se que o financiamento da Política de SAN será objeto de debate na IV
Conferência Nacional de SAN, em Salvador/BA. Este fato oferecerá maiores subsídios ao debate que o
CONSEA-ES e o Governo deverão organizar para definir melhor este financiamento. Participe! Saiba
mais no site WWW.crn4.org.br

Atenção!
A nova versão da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) foi aprovada na 9ª
Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite do SUS em 27 de outubro de 2011.
Desde seu lançamento, em 1999, a PNAN é reconhecida como importante marco legal e
referência técnica e política dentre os esforços do Estado Brasileiro para garantia dos Direitos
Humanos à Saúde e à Alimentação!

