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Agende-se!
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. Para saber mais,
acesse o site www.worldnutritionrio2012.com.br
- Corenut - 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

- Solenidade de entrega de habilitação profissional - A próxima solenidade de entrega de
habilitação profissional dos novos inscritos: nutricionistas e técnicos em Nutrição e Dietética será
realizada no dia 7 de dezembro, das 15h às 18h, no auditório do 9º andar da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Av. General Justo, 307, Castelo.O evento contará com a
apresentação das três entidades da categoria: CRN-4, Anerj (Associação de Nutrição do Estado do Rio
de Janeiro) e Sinerj (Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro). Haverá uma “Roda de
conversa” para o esclarecimento das dúvidas profissionais.

Notícias!
- Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - Um documento síntese dos
principais resultados, desafios e princípios da segurança alimentar e nutricional foi aprovado em plenária
pelos participantes da 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em Salvador no dia
10 de novembro de 2011. Mais de 2 mil pessoas, entre delegados estaduais e convidados brasileiros e
estrangeiros (da América Latina, África e Ásia), aprovaram a Declaração pelo Direito Humano à
Alimentação Adequada e Saudável. Confira matéria completa no site www.crn4.org.br
- 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.

Atenção - A direção do CRN-4 informa que nos dias 5, 6 e 7 de dezembro não haverá plantão fiscal na
sede do Conselho, pois as nutricionistas fiscais, a coordenadora técnica e a coordenadora de fiscalização
estarão participando do Encontro Nacional de Fiscalização promovido pelo Conselho Federal de
Nutricionistas - CFN, que será realizado em São Paulo (SP).

