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Agenda
- Rio Saudável Gastronomia 2012 - O festival, que acontece de 25 de abril a 24 de junho, apresenta
sua 2ª edição na Cidade do Rio de Janeiro. O principal objetivo é estimular a promoção da saúde e a
melhoria da qualidade de vida e mostrar a importância da adoção de hábitos alimentares saudáveis,
provando que é possível combinar, de maneira harmônica e prazerosa, gastronomia e saúde. Conheça
os restaurantes participantes no site www.riosaudavelgastronomia.com.br

- CONBRAN 2012 – A Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro (Anerj) oferecerá
descontos aos associados interessados em participar do XXII Congresso Brasileiro de Nutrição. O
CONBRAN 2012 será realizado de 26 a 29 de setembro, em Recife (PE). Paralelo ao evento principal
acontecerá o III Congresso Ibero-Americano de Nutrição, o II Simpósio Ibero-Americano de Nutrição
Esportiva, o I Simpósio Ibero-Americano de Produção de Refeições e o I Simpósio Ibero-Americano de
Nutrição Clínica baseada em Evidências. O tema central será “Alimentação Adequada e Sustentabilidade
Social. Mais informações no site www.conbran.com.br.

- Título de Especialista – A Associação Brasileira de Nutrição (Asbran) abriu mais um processo de
concessão do Título de Especialista para as áreas de Alimentação Coletiva, Nutrição Clínica, Nutrição
em Esportes e Saúde Coletiva. O prazo de inscrição termina dia 30 de junho. Os interessados devem
estar em dia com o Conselho Regional de Nutricionistas. Mais informações no site www.crn4.org.br

- Eleições no CFN – No dia 25 de abril de 2012 acontecerá a eleição da nova gestão do Conselho
Federal de Nutricionistas (CFN) para o triênio 2012/2015. A votação será por meio de um colégio eleitoral
federal que se reunirá na sede do CFN no dia 23 de abril de 2012, às 10h.

- Evento - O Congresso Internacional de Nutrição Especializada & Expo Sem Glúten será realizado nos
dias 25 e 26 de maio no Centro de Convenções Bolsa Rio , no Centro do Rio de Janeiro. O prazo para
envio de trabalhos científicos é dia 22 de abril. Inscrições e mais informações:
http://www.exposemgluten.com.br

Atenção
- Consulta Pública - O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) faz uma Consulta Pública a fim de
colher contribuições para a revisão da Resolução CFN nº 402/207, que regulamenta a prescrição
fitoterápica de plantas in natura frescas, ou como droga vegetal nas suas diferentes formas
farmacêuticas, pelo nutricionista. Os Plenários dos Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas
tiveram a oportunidade de contribuir com a primeira versão da revisão dessa Resolução. Nesta segunda
etapa, o CFN disponibiliza para os nutricionistas, que tenham interesse em contribuir com o
aprimoramento da referida norma, a possibilidade de apresentar suas sugestões. Basta acessar o
site www.cfn.org.br Cabe lembrar que o prazo para o envio de sugestões termina dia 2 de maio.

