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Agenda
- Conbran – O XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição (Conbran) será realizado em Vitória (ES)
de 17 a 20 de setembro de 2014. O novo prazo para submissão dos trabalhos termina no dia 7
de abril de 2014. Confira ainda as inscrições com desconto que podem ser feitas até dia 9 de
abril. Mais informações: www.conbran.com.br
- Conferência Nacional de SAN – A 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional+2 será realizada de 18 a 20 de março de 2014, em Brasília (DF). A promoção do
evento é do Consea.
- Seminário – Estão abertas até 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 no site
http://eventogrupam.blogspot.com.br/
- Anuidade 2014 - O carnê contendo os boletos da anuidade 2014 do CRN-4 foi encaminhado
aos nutricionistas pelo Correio. 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
com desconto já terminou. Agora o pagamento deve ser efetuado até 7 de julho deste ano. O
valor é de R$ 325,00, que pode ser parcelado em cinco vezes de R$ 65,10. Também encerrou o
prazo de pagamento, com desconto, para os técnicos em nutrição e dietética. Os técnicos
também devem efetuar o pagamento até 7 de julho deste ano. O valor é de 162,75. Quem
preferir pode pagar cinco parcelas de R$ 32,55.

Atenção
Atendimento no CRN-4 durante o Carnaval
A direção do Conselho Regional de Nutricionistas 4a Região informa que, em função do
Carnaval e do ponto facultativo decretado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, não haverá
expediente do dia 28 de fevereiro (sexta-feira) ao dia 5 de março (quarta-feira de cinzas). A
decisão vale para a sede do Espírito Santo também.

