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Agenda
- CRN-4 Itinerante - Volta Redonda é o município escolhido para a próxima edição do CRN-4
Itinerante. O evento será realizado dia 24 de outubro, das 9h às 16h. A proposta é aproximar o
Conselho dos Nutricionistas e Técnicos de Nutrição e Dietética que atuam no Sul Fluminense.
Este projeto conta com a parceria da Anerj e do Sinerj. Confira mais detalhes no site
www.crn4.org.br
- Semana de Alimentação Carioca - O Consea Rio e a Prefeitura do Município do Rio de
Janeiro promovem a Semana de Alimentação Carioca de 16 a 23 de outubro, em comemoração
ao Dia Mundial da Alimentação. Entre os parceiros do evento estão a Anerj e o CRN-4. Várias
atividades vão acontecer em diversos pontos da cidade. A Solenidade de abertura será dia 16
de outubro, às 14, na Praça Pio X nº 119 – 9º andar – Centro- RJ. No dia 17 haverá uma
“Exposição no CASS” (Espaço do Servidor no térreo do CASS), das 9h às 16h. O CRN-4
coordenará a atividade “Como montar o seu prato”, da campanha promovida pelo Sistema
CFN/CRN “Alimentação Fora do Lar”.
- Evento - O Seminário Agrotóxicos e Câncer acontecerá nos dias 7 e 8 de novembro, no
Instituto Nacional de Câncer José Gomes Alencar da Silva (INCA). O evento é uma realização
do INCA em conjunto com a ANVISA e a FIOCRUZ. Inscrições até 31 de outubro no site:
https://inscricaoonline.inca.gov.br/ie_eventos/eventos_hotsite.asp?id=543&ID_IDIOMA=1
- Dia Mundial da Alimentação (ES) - Em Comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, o
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Espírito Santo/Consea- ES traz a
discussão sobre o tema “Cooperativismo e Associativismo pela Garantia do Direito Humano à
Alimentação Adequada e da Segurança Alimentar e Nutricional”. O Consea-ES convidou os
Conselheiros Estaduais e Municipais, agricultores familiares, Gestores de Políticas Públicas
afins, Profissionais e Pesquisadores interessados, assim como acadêmicos e demais pessoas
interessadas para participar deste momento. O evento será dia 16 e 17 de outubro na Capela da
Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo.
- VI Simpósio Brasileiro de Nutrição "Alimentos e Saúde" - O evento reunirá no dia 24
outubro acadêmicos, profissionais, pesquisadores e educadores de diferentes áreas
conhecimento. Nossa meta principal é representar um espaço de atualização científica
excelência, que contribua para o enfrentamento dos desafios deste século nas áreas
alimentação e nutrição. Consulte a programação: http://www.sbn.famed.ufu.br/node/35
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