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Agenda
- Conbran – O XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição 204 será realizado de 17 a 20 de setembro, em
Vitória (ES). O tema é “Alimentação e Nutrição nos excessos e na fome oculta: onde estamos e para onde
vamos?”. Mais informações no site www.conbran.com.br

- Título de Especialista em Nutrição - As inscrições estão abertas até o dia 30 de junho. Os títulos
serão entregues em setembro. Saiba mais no site www.asbran.org.br

- Congresso e Exposição - O 19º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes e a 19ª
Exposição Nacional de Produtos e Alimentos Diet acontecerá de 24 a 27 de julho. O evento promovido
pela Associação Nacional de Assistência ao Diabético (Anad) será realizado na Universidade Paulista
(Unip). Rua Vergueiro nº 1.211, Paraíso, São Paulo (SP). Inscrições no site www.anad.org.br

Notícias
- Controle da Obesidade - Governos recebem orientações para prevenir e controlar obesidade. A
Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) divulgou um documento com
recomendações de prevenção e controle da obesidade para os estados e municípios. São 68 páginas
contendo ações que já vêm sendo adotadas pelo governo federal – muitas delas, inclusive, podem ser
acessadas nos sites dos ministérios, como o da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS). Leia o documento: http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/educacaoalimentar-e-nutricional/estrategia-intersetorial-de-prevencao-e-controle-da-obesidade

- Consulta Pública - Começa dia 16/06/2014 o prazo para participação na consulta pública sobre
rotulagem de substâncias alergênicas em alimentos. O objetivo da norma é indicar no rótulo dos alimentos
embalados as principais substâncias capazes de desencadear alergias alimentares. A proposta é para que as
indústrias citem nominalmente o uso de cereais com glúten, crustáceos, ovos, peixe, amendoim, soja, leite,
castanhas e sulfitos quando utilizarem estes alimentos ou derivados entre os ingredientes. A participação na
consulta pública é aberta a qualquer pessoa. O formulário eletrônico ficará disponível no site da Anvisa.
Também é possível acompanhar em tempo real as sugestões e críticas feitas pelos participantes da consulta.
Veja no site www.anvisa.gov.br a apresentação sobre Proposta de RDC sobre Rotulagem de Alimentos
Alergênicos

Horário de funcionamento do CRN-4 durante a Copa do Mundo 2014


A direção do Conselho Regional de Nutricionistas – 4ª Região (CRN-4) informa os horários de
funcionamento no período da Copa do Mundo 2014.
Na sede do Rio de Janeiro e Espírito Santo, O CRN-4 encerrará o expediente às 12h nos dias em
que forem realizados os jogos do Brasil. O funcionamento do Conselho também será até 12h,
apenas na sede do Rio de Janeiro, nos dias de jogos no Maracanã (18 e 25 de junho). O feriado
será integral no dia 4 de julho ( sexta-feira). As demais partidas ocorrem no fim de semana.



Dia 20/06/2014, devido ao ponto facultativo decretado em âmbito estadual, não haverá
expediente no Conselho (RJ e ES).

