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- Fórum Regional de Construção do Novo Código de Ética - A partir das reivindicações dos
Conselhos Regionais de Nutricionistas que, em suas ações de fiscalização, percebem os
conflitos decorrentes das transformações nas áreas de atuação do profissional, o Conselho
Federal de Nutricionistas decidiu construir um novo Código de Ética. A participação do
profissional nesse processo é fundamental para a construção coletiva do novo código. Por isso,
o CRN-4 organizou e está convidando a todos para participarem do Fórum Regional de
Construção do Novo Código de Ética, que será realizado dia 21 de março de 2015, das 9h às
14h30, na: Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Rua São Francisco Xavier, nº
524, 11º andar, auditório 111 – Maracanã. Confira programação no site www.crn4.org.br
- Comida é patrimônio - Com o intuito de mobilizar a sociedade em prol da preservação da
biodiversidade e cultura alimentar, o FBSSAN lança a campanha Comida é Patrimônio. Os
objetivos são estimular a população a repensar a relação com os alimentos e lutar por um
sistema alimentar mais justo, equitativo, saudável, sustentável e solidário. Assim, o Fórum busca
valorizar a identidade alimentar, presente nas ricas regionalidades culinárias do país, bem como
nas dimensões sociais, culturais, econômicas e políticas.
- Novo horário na sede do CRN-4 (RJ) - A direção do Conselho Regional de Nutricionistas-4a
Região informa que desde o dia 2 e março o horário de atendimento na entidade passou a ser
das 10h às 16h.
Congresso Internacional - Nutrição Especializada e Expo Sem Glúten – O evento será
realizado dias 29 e 30 de maio, no Rio de Janeiro. Cabe registrar que pesquisas apontam que
cerca de 14 milhões de brasileiros tem sensibilidade ao glúten e 2 milhões sofrem com a doença
celíaca sem saber. Pacientes que apresentam sintomas relacionados ao glúten na ausência de
marcadores da doença são um dilema diagnóstico para gastrenterologistas, clínicos gerais e
nutricionistas.Disseminar o conhecimento científico e as inovações dos tratamentos para as
desordens relacionadas ao glúten é a missão do COINE. Inscrições no site
www.exposemgluten.com.br
Dia Mundial da Saúde
- Campanha promove consumo de alimentos saudáveis - Políticas públicas do MDS incentivam
agricultura familiar, agroecologia e apoio aos produtos da sociobiodiversidade. O secretário nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS),
Arnoldo de Campos participará do lançamento da campanha Da Saúde se Cuida Todos os Dias,
desenvolvida pelo Ministério da Saúde. Que visa conscientizar a população da necessidade de consumir
frutas, legumes e verduras, reduzindo a ingestão de açúcar e sal.O Ministério da Saúde também
apresentou o Guia Alimentar para a População Brasileira e o Guia de Alimentos Regionais Brasileiros,
disponibilizados no site do órgão. Dados da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel 2014) mostram que apenas um quarto da população
brasileira (24,1%) consome a quantidade de frutas e hortaliças recomendada pela Organização Mundial

da Saúde (OMS) em cinco ou mais dias da semana.

