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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). O prazo de pagamento da cota única para os nutricionistas, com desconto, encerrou
no último dia 7. Logo, o pagamento deve ser efetuado até 7 de julho deste ano, e o valor é de R$ 325,00.
Quem preferir pode pagar cinco parcelas de R$ 65,10. Também encerrou o prazo de pagamento, com
desconto, para os técnicos em nutrição e dietética. Como os nutricionistas, os técnicos devem efetuar o
pagamento até 7 de julho deste ano, e o valor é de 162,75. Quem preferir pode pagar cinco parcelas de
R$ 32,55.
Guia Alimentar 2014 - O novo Guia Alimentar da População Brasileira (edição 2014), elaborado pelo
Ministério da Saúde, orienta os brasileiros sobre os cuidados com a saúde e como manter uma
alimentação saudável e balanceada. Você pode contribuir para a elaboração do novo guia, que está em
consulta pública no site www.saude.gov.br/consultapublica, até 7 de maio. Mais detalhes em
http://www.crn4.org.br/noticias-ler.php?cod_noticia=2263&cod_secao=164
Sucos sem teor de fruta mínimo - O Idec testou em laboratório 31 amostras de néctares de sete
marcas (Activia, Camp, Dafruta, Dell Vale, Fruthos, Maguary e Sufresh) em diferentes sabores. Do total,
10 produtos (32%) foram reprovados por não conter o teor de polpa ou suco de fruta exigido por lei.
Segundo a norma atualmente em vigor, o percentual mínimo de fruta varia de 20% a 40% dependendo
do
sabor
do
néctar.
Mais
informações
em
http://www.crn4.org.br/noticiasler.php?cod_noticia=2252&cod_secao=160
Dados alarmantes sobre agrotóxicos - Num momento em que se disseminam os benefícios de uma
alimentação saudável, com frutas, verduras e legumes, especialistas alertam para os riscos dessa opção.
Isso porque o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, mas a fiscalização é falha. De 2002 a
2012, o mercado brasileiro de agrotóxicos cresceu 190%, e o país só fiscalizou amostras de apenas 13
alimentos,
segundo
a
ANVISA.
Leia
mais
em
http://www.crn4.org.br/noticiasler.php?cod_noticia=2254&cod_secao=160.
Submissão de trabalhos - O Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
está preparando uma edição especial de sua revista online (DEMETRA), na qual abordará o tema “Atenção
às necessidades alimentares especiais no SUS”. Saiba mais em http://www.crn4.org.br/noticiasler.php?cod_noticia=2240&cod_secao=160
Agenda
Ficam abertas de 20 de fevereiro a 20 de março as inscrições de trabalhos para o II Seminário sobre
Alimentos e Manifestações Culturais Tradicionais e o I Simpósio Internacional de Alimentação e Cultura:
aproximando o diálogo entre produção e consumo, que serão realizados na Universidade Federal de
Sergipe, de 20 a 22 de maio. Saiba mais http://eventogrupam.blogspot.com.br/
XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição (CONBRAN) – Vitória (ES) – 17 a 20 de setembro de 2014 – Mais
informações: www.conbran.com.br

