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Agende-se!
- Projeto CRN-4 Itinerante – A próxima parada será em Cabo Frio, município da Região Litorânea do
Estado do Rio de Janeiro, no dia 14 de julho, das 9h às 18h. Local: Malibu Palace Hotel. Av. do
Contorno, 900 – Praia do Forte. A proposta é aproximar o Conselho dos Nutricionistas e Técnicos em
Nutrição e Dietética que atuam no interior do Estado (RJ e ES) para discutir suas reais necessidades.
Confira a programação completa no site www.crn4.org.br

- 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

- II Sport Nutrition Convention - Esse é um congresso para nutricionistas de todo o Brasil e também
a parte técnico-científica da feira II Expo Nutrition, que conta com o apoio do CRN-4, Anerj, ABNE e
Abenutri. O tema central será Suplementação Nutricional. O evento acontece de 15 a 16 de julho de 2011
no Windsor Guanabara Hotel – Av. Presidente Vargas, 392, Centro do Rio – Centro de Convenções – 5º
andar – Sala Velazquez. Veja programação completa no site www.crn4.org.br

- Anerj – A entidade 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

- 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!

- Redes sociais – A página do Facebook do CRN-4 já ultrapassou a marca dos três mil seguidores.
Entre nesta rede social e acompanhe as notícias de interesse da categoria.

