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- CONBRAN 2014 - O CRN-4 levará o Projeto Itinerante para o CONBRAN 2014. Esta é a
oportunidade para os nutricionistas atualizarem seus cadastros. Haverá também um plantão
fiscal para orientação da categoria.
XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição (CONBRAN) 2014
Data: 17 a 20 de setembro
Local: Vitória (ES)
Tema: “Alimentação e Nutrição nos excessos e na fome oculta: onde estamos e para onde
vamos?”.
- Revista Digital do CRN-4 – Visando a disseminação de informações on line, o CRN-4 está
adotando a versão digital da Revista do CRN-4. A proposta é evitar a grande utilização de papel,
pensando na sustentabilidade do planeta. Confira a última edição no site www.crn4.org.br
- Novo Código de Ética do Nutricionista – Um novo Código de Ética do Nutricionista está
sendo elaborado. Sua participação é fundamental nesse processo. Saiba como participar
acessando o site www.crn4.org.br
- Campanha da Asbran – Fique ligado na campanha da Associação Brasileira de Nutrição
(Asbran) e entenda como o consumo elevado de sal pode gerar doenças. Você sabia que o
consumo elevado de sódio pode acelerar o processo de envelhecimento? Este é apenas um dos
problemas que o abuso no consumo desta substância, que compõe o sal de cozinha, provoca,
entre tantos que preocupam as autoridades de saúde no mundo todo. Em razão disso a Rede
Asbran e Filiadas lança mais uma etapa da campanha nacional que busca incentivar a redução
do consumo de sal e açúcar na população brasileira, deflagrada em julho. Para manter-se
informado, consulte outras reportagens sobre a campanha no Portal da Asbran.
- Espírito Santo – Sindnutri-ES convoca os Nutricionistas para uma assembleia que será
realizada no dia 18 de agosto. Confira o edital de convocação no site www.crn4.org.br.
- Redes Sociais – Acompanhe as novidades na área de Nutrição. Acesse
https://www.facebook.com/crn4regiao e saiba as principais notícias da área.
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