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Anuidade 2014 - O carnê contendo os boletos da anuidade 2014 do CRN-4 já foi postado nos
Correios. Quem ainda não recebeu, pode imprimir a 2ª via acessando o link “CRN4Online” no site
do Conselho (www.crn4.org.br). A cota única para nutricionistas, com desconto, deve ser paga
até o próximo dia 7 de fevereiro, e o valor é de R$ 292,95. Sem desconto é de R$ 325,00, e o
pagamento deve ser feito até 7 de julho deste ano. Quem preferir pode pagar cinco parcelas de
R$ 65,10. Para os técnicos, a cota única, com desconto, também deve ser paga até o próximo dia
7 de fevereiro, e o valor é de R$ 146,48. Sem desconto é de R$ 162,75, e o pagamento deve ser
feito até 7 de julho deste ano. Quem preferir pode pagar cinco parcelas de R$ 32,55.
Regras para rotulagem – Está vigorando desde 1º de janeiro a RDC 54/2012 da ANVISA, que
alterou a forma de uso dos termos light, baixo, rico, fonte, não contém, entre outros. Por
exemplo, o termo light só poderá ser empregado se o produto apresentar redução nutricional em
comparação à versão convencional. Conheça o teor da RDC 54 clicando em
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/630a98804d7065b981f1e1c116238c3b/Resolucao+
RDC+n.+54_2012.pdf?MOD=AJPERES
Aditivos alimentares - A fim de facilitar o acesso à legislação sobre aditivos alimentares, a
Gerência de Produtos Especiais da Anvisa (GPESP/GGALI/ANVISA) consolidou as autorizações de
uso de aditivos alimentares por categorias de produtos. Confira acessando o link
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/menu++noticias+anos/2013+noticias/anvisa+disponibiliza+consolidado+da+legislacao+brasileira+de+a
ditivos+alimentares
“Kits de volta às aulas” - O Instituto Alana notificou as empresas Global Box, Bauducco,
Colgate-Palmolive, Starpoint, Daquiprafora e Hershey´s por publicidade mercadológica
direcionada a alunos do ensino fundamental II e ensino médio de escolas paulistas. A ação
consistia na distribuição de kits contendo produtos, vales-compras e vouchers de desconto de
cada anunciante colocados nos armários escolares dos alunos, para que fossem encontrados no
dia de volta às aulas. Íntegra da notificação:
http://biblioteca.alana.org.br/biblioteca/CriancaConsumo/AcaoJuridica2.aspx?v=1&id=300
Agenda
II Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição (CONAN) e o V Congresso Mineiro de Alimentação
e Nutrição (COMAN) – Ouro Preto (MG) - 31 de março a 4 de abril de 2014. Inscrições até 28 de
fevereiro. Mais informações: http://www.enut.ufop.br/conan/v2/public/site/?page=apresentacao
XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição (CONBRAN) – Vitória (ES) – 17 a 20 de setembro de
2014 – Mais informações: www.conbran.com.br

