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Agenda
- Festa do Dia do Nutricionista – A gestão Articulação e Atitude convida a categoria para
comemorar o Dia do Nutricionista no dia 31 de agosto (sexta-feira), das 19h às 24h, no Clube
Militar. Os ingressos, que incluem Buffet completo (com bebidas) e show com a Banda
Sensorium Brasil, já estão disponíveis na secretaria do CRN-4. O valor é de CR$ 30, 00 para
quem adquirir antecipadamente e de R$ 40,00 para quem optar pela compra no local. O Clube
Militar fica na Avenida Rio Branco, 251, 3º andar, Cinelândia (RJ). Traga muita animação!
- CONBRAN 2012 – A Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro (Anerj) oferecerá
descontos aos associados interessados em participar do XXII Congresso Brasileiro de Nutrição. O
CONBRAN 2012 será realizado de 26 a 29 de setembro, em Recife (PE). Mais informações no site
www.conbran.com.br.

- Nutrigen 2012 – Com o tema “Conhecimento e Inovação” o evento será realizado nos dias 22 e 23 de
agosto, no Edifício-sede da Firjan. Av. Graça Aranha, nº 1, Centro (RJ). Veja programação completa e
inscreva-se no site www.nutrigen2012.agcom.com.br O Nutrigen é um evento idealizado pelo grupo
executivo de Nutrição-GEN que reúne palestras científicas, exposição de trabalhos e feira de negócios.
Na programação está prevista a premiação de trabalhos. O prazo para inscrições de trabalhos termina no
dia 25 de julho. Os interessados devem enviar o material para AG Rio Comunicação/GEN – Rua Santo
Afonso, 44/405, Tijuca (RJ).

- Solenidade - O CRN-4 promoverá a próxima solenidade de entrega de habilitação profissional dos
Nutricionistas e Técnicos de Nutrição e Dietética no dia 6 de julho, das 15h às 18h, no Sindjustiça/RJ.
Travessa do Paço, 23, 13º andar (atrás da Igreja de São José), Centro. O evento contará com a
apresentação das entidades da categoria: CRN-4, Anerj e Sinerj. Incluirá ainda uma Roda de Conversa
para o esclarecimento de dúvidas.

Consulta Pública
O Conselho Regional de Nutricionistas 4ª Região (CRN-4) está fazendo uma Consulta Pública a fim de
colher contribuições sobre o tema: Atendimento não presencial por nutricionista e venda de
produtos e serviços nos meios de comunicação (TV, Rádio e Internet). Após a realização de uma
Jornada de Ética do Sistema CFN/CRN, onde houve longa e profunda discussão sobre o assunto, ficou
decidido que se faria uma consulta pública para dar oportunidade aos nutricionistas de se manifestarem
com sugestões em relação a este tema. Vale destacar que o prazo para envio de contribuições termina
dia 30 de julho de 2012, e pode ser feito pelo e-mail comunicacao@crn4.org.br No site www.crn4.org.br
podem ser encontrados documentos para embasar as manifestações.

