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Agende-se!
- World Nutrition Rio2012 - Evento será na Uerj entre 27 e 30 de abril de 2012. Dia 2 de fevereiro
termina o prazo para inscrições com descontos Acesse o site e saiba mais sobre o evento internacional
que promete discutir temas relevantes para quem atua com Nutrição www.worldnutritionrio2012.com.br
- CONBRAN 2012 – O XXII Congresso Brasileiro de Nutrição/III Ibero-americano de Nutrição/II
Simpósio Ibero-americano de Nutrição Esportiva/ I Simpósio Ibero-americano de Produção de Refeições/
I Simpósio Ibero-americano de Nutrição Clínica baseado em Evidências será realizado de 26 a 29 de
setembro de 2012, em Recife (PE). O tema central será “Alimentação Adequada e Sustentabilidade
Social”. Mais informações: WWW.conbran.com.br

- Rio + 20 - O evento acontece de 20 a 22 de junho de 2012 e tem como objetivo assegurar um
comprometimento político renovado com o desenvolvimento sustentável, avaliar o progresso feito até o
momento e as lacunas que ainda existem na implementação dos resultados dos principais encontros
sobre desenvolvimento sustentável, além de abordar os novos desafios emergentes. Um dos eixos é
Segurança Alimentar e Agricultura Sustentável.

Notícias
- SISAN - O Diário Oficial da União Nº 241, de 16/12/11, páginas 184 e 185, publicou a íntegra da
regulamentação para adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios. Esse foi um dos grandes objetivos da última Conferência Nacional
de SAN, realizada em novembro de 2011, em Salvador, Bahia, para a implementação de políticas e de
planos de SAN, buscando integrar esforços de governos e da sociedade civil para consolidação da
Segurança Alimentar e Nutricional e do Direito Humano à Alimentação Adequada.
- Anuidades - A direção do CRN-4 informa que o carnê com a anuidade de 2012 já foi encaminhado,
via correios, e deverá chegar até meados de janeiro. O valor da cota única é R$ 294,93 (vencimento em
06/07/2012), mas há desconto de 10% para quem pagar até dia 7 de fevereiro de 2012 (R$ 265,44).

- 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 gestão Articulação e Atitude lança a campanha “Alimentação Coletiva em debate – Um
momento de reflexão e atitude da categoria”. Veja no site o texto completo www.crn4.org.br

