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Agende-se!
- Sistema Penitenciário - O III Fórum Permanente de Saúde no Sistema Penitenciário será realizado
no dia 5 de agosto, às 14hs, no auditório do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro (SinMed/RJ). Av.
Churchill, 97/ 8º ao 12º andar - Castelo. A participação do nutricionista é importante, pois está incluída
nas discussões a inclusão da categoria no Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. O CRN-4
compõe a Secretaria Executiva do Fórum Permanente de Saúde no Sistema Penitenciário junto com
outras entidades: CRP-RJ, CRESS-RJ e a Associação de Servidores de Saúde e Assistência no Sistema
Penitenciário.

- NutriGEN - É uma feira com exposição de produtos e serviços dos vários segmentos da área de
alimentação e nutrição. O evento inclui uma programação científica que acontece em um seminário de
dois dias. Há ainda exposição de trabalhos com premiação, palestras, feira de produtos, equipamentos e
serviços e negócios na área da alimentação. O Nutrigen acontece dias 17 e 18 de agosto, no edifício
sede da Firjan. Av. Graça Aranha, nº 1, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro. Informações e inscrições:
www.nutrigen2011.agcom.com.br

- Solenidade – A próxima solenidade de entrega de habilitação profissional será dia 3 de agosto, das
15h às 18h, no auditório do 9º andar da Confederação Nacional do Comércio (CNC). Av. General Justo,
307, Castelo. O evento contará com as três entidades da categoria: CRN-4, Anerj e Sinerj.

- Economia Doméstica - O CRN-4 contesta publicamente a legitimidade do Parecer n° 162/2010, do
Conselho Nacional de Educação, que aprovou as novas diretrizes curriculares nacionais para o curso de
graduação em Economia Doméstica, pois caso seja homologado, conferirá aos economistas domésticos
competências e habilidades específicas, que hoje são privativas dos Nutricionistas. Veja matéria
completa e saiba como se manifestar no site www.crn4.org.br
- Conferências - As conferências de Segurança Alimentar e Nutricional, em âmbito municipal, já estão
acontecendo em todos os cantos do país. A gestão Articulação e Atitude convoca os nutricionistas a
participarem deste espaço democrático, que é fundamental para as discussões sobre Direito Humano à
Alimentação Adequada Saudável e Sustentável. As conferências estaduais estão marcadas. No Rio de
Janeiro acontece de 25 a 27 de agosto e no Espírito Santo de 30 de agosto a 2 de setembro. Participe!

- Aperfeiçoamento profissional – A Anerj está promovendo um curso de aperfeiçoamento
profissional nas áreas de Nutrição Clínica, Alimentação Coletiva, Saúde Coletiva e Nutrição em Esporte.
As aulas acontecem na sede do CRN-4 nas segundas e terças-feiras, das 18h30 às 21h e aos sábados
das 8h às 18h. Veja a programação completa no site www.anerj-nutricao.com.br/cursos.htm Associe-se e
receba descontos em cursos e eventos, além de participar das iniciativas para valorizar e difundir a
profissão. Valores da anuidade. Estudantes e Técnicos em Nutrição: R$ 70,00 e Nutricionistas: R$
100,00

