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- Horário de funcionamento do CRN-4 no fim de ano – O CRN-4 não funcionará nos dias 24 e
31 de dezembro (sede do Rio de Janeiro). No Espírito Santo, a sede fechará nos dias 23, 24, 30
e 31 de dezembro.
- Frente pela Regulação da Relação Público-Privado em Alimentação e Nutrição - O
coletivo de desdobramentos do World Nutrition Rio 2012, junto com outras
entidades da saúde convidam a sociedade a apoiar a criação de uma Frente pela
Regulação da Relação Público-Privado em Alimentação e Nutrição. Para isso, lança
um manifesto mostrando a importância de se protegerem as políticas públicas da
interferência do setor privado, interessado em alavancar práticas alimentares
nocivas à saúde e a soberania alimentar brasileiras. Os interessados devem enviar
mensagem para cdwnrio2012@gmail.com com o assunto “assinatura manifesto”.
Deve indicar ainda nome completo, instituição, se a assinatura é pessoal ou
institucional. Leia documento na íntegra www.crn4.org.br.
- Rasbran - A Associação Brasileira de Nutrição (ASBRAN) lançou no dia 25 de novembro a
plataforma online da revista científica da entidade (RASBRAN). O evento foi realizado no
auditório Vera Janacopulos, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (Unirio). Saiba mais
acessando http://www.rasbran.com.br
- Registro Sindical do Sindnutri (ES)- O Secretário de Relações do Trabalho, no uso de suas
atribuições legais, com fundamento na Portaria 326, de 11 de março de 2013 e na Nota Técnica
Nº 1723/2013/DICNES/CGRS/SRT/MTE, resolve DEFERIR o registro ao Sindicato dos
Nutricionistas no Estado do Espírito Santo - ES, processo 46207.007917/2011-81, CNPJ
97.546.241/0001-72, para representar a categoria Profissional dos Nutricionistas, com
abrangência Estadual e base territorial no Estado do Espírito Santo – ES.
- Campanha de Regularização de Débitos termina dia 31 de dezembro - O CRN-4 está
oferecendo condições especiais de pagamento de débitos em atraso, em conformidade com a
Resolução CFN 523/2013 (confira íntegra no site www.crn4.org.br), que terá validade até
dezembro de 2013 e trata da recuperação de crédito. Para pagamentos à vista, será concedido
desconto de 100% nos encargos de multas e juros; para pagamento parcelados em até 12
vezes, será concedido desconto de 75% nos encargos de multas e juros e para pagamento
parcelados de 13 a 24 vezes, será concedido desconto de 50% nos encargos de multas e
juros.Os interessados deverão contatar o atendimento do CRN-4 nos telefones:
Sede Rio de Janeiro - RJ: (21) 2517-8178 opção 04 ou pelo e-mail cobranca@crn4.org.br
Sede Vitória – ES: (27)3315-5311 e-mail crn4.es@crn4.org.br

