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Agenda
- Solenidade – A próxima solenidade de entrega de habilitação profissional será realizada no
dia 13 de março, das 15h às 18h, no Auditório da Confederação Nacional do Comércio (CNC).
Av. General Justo, 307, Castelo – 9º andar. O evento contará com a apresentação das três
entidades da categoria: CRN-4, Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro (Anerj) e
Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro (Sinerj).
- Solenidade(ES) – O CRN-4 sede do Espírito Santo convida para a próxima solenidade de
entrega de habilitação profissional. O evento será dia 6 de março, na sala de eventos (2º andar)
na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales), das 17h às 19h.
- Obesidade – O filme “Muito Além do Peso”, que aborda a obesidade infantil no Brasil e
mundo, será exibido no próximo dia 26 de fevereiro, às 18h30, no Anexo I do Palácio
Planalto, em Brasília. A exibição ocorre durante reunião plenária do Conselho Nacional
Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), aproveitando a presença, em Brasília,
conselheiros e representantes estaduais.
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- Saúde Pública – O CFN está recolhendo assinaturas para o abaixo-assinado do Movimento
Nacional em Defesa da Saúde Pública que propõe a criação de projeto de lei de iniciativa
popular que objetiva assegurar o repasse de 10% das receitas correntes brutas da União para a
saúde pública brasileira. A iniciativa faz parte do Movimento Saúde + 10, que tem o apoio do
CFN. A previsão é coletar 1,5 milhão de assinaturas e entregá-las ao Congresso Nacional, no
dia 7 de abril. Para participar dessa iniciativa subscreva o abaixo-assinado, disponível no site do
CFN. Os formulários devem ser encaminhados à coordenação nacional do movimento:
Conselho Nacional de Saúde – Esplanada dos Ministérios – Bloco G – Edifício Anexo – Ala B –
1º andar – sala 103B - CEP 70058-900 – Brasília – DF – aos cuidados de Helen Melzer. Mais
informações no site www.saudemaisdez.org.br
Atenção
- Eleições no CRN-4 - O processo eleitoral no CRN-4 será por meio eletrônico (Via internet) e
acontecerá no dia 8 de maio. Para exercer o direito de voto é preciso estar em dia com as
anuidades e com o endereço atualizado junto ao Conselho. Para garantir esse direito, é preciso
regularizar sua situação na entidade até o dia 18 de abril de 2013 (45 dias antes do pleito). A
Comissão Eleitoral informa que uma senha será enviada para todos os nutricionistas dos
Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, por correspondência, com as instruções de
preenchimento e envio. Por isso, é fundamental que seja feita a atualização de endereço, que
pode ser por telefone (21-2517-8100) ou pelo site www.crn4.org.br – no link: crn4 on line
Mais esclarecimentos: comissaoeleitoral2013@crn4.org.br

