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- Dia do Nutricionista - A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
(Alerj) realizará uma Audiência Pública, no dia 28 de agosto, às 10h, com o tema “O
Nutricionista na Alimentação Escolar: investimento para futuras gerações”. A proposta é debater
a importância da contribuição do trabalho dos nutricionistas em políticas, programas e serviços
municipais relacionados à alimentação e nutrição. O evento também fará parte das
comemorações do Dia do Nutricionista – 31 de agosto. O Plenário da Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro fica no Palácio Tiradentes – Rua Primeiro de Março, s/n, Praça XV,
Rio de Janeiro (RJ). O evento é aberto aos profissionais e estudantes de Nutrição. Haverá
certificado com a carga horária para comprovação de atividades complementares.
- Festa dos Nutricionistas - Os ingressos para a Festa do Dia dos Nutricionistas, que será
realizada dia 6 de setembro (19h às 24h) já estão à venda na sede do CRN-4. Não serão
vendidos convites no local. A festa acontecerá no Clube Militar. Av. Rio Branco, 251/3º andar
(Cinelândia). O ingresso custa R$ 45,00 e inclui Buffet completo e show ao vivo.
- Dia do Nutricionista no Espírito Santo - O deputado Dr. Hércules, presidente da Comissão
de Saúde e Saneamento da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) promoverá uma
Sessão Especial em homenagem ao Dia do Nutricionista, no dia 27 de Agosto, às 19h, no
Plenário Dirceu Cardoso. É preciso confirmar presença pelo e-mail dr.hercules@hotmail,com
- Solenidade – A próxima solenidade de entrega de habilitação profissional será realizada no
dia 20 de agosto, 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, das 17 às 19h na Assembleia
Legislativa do Espírito Santo (ALES). Américo Buaiz, 205, Enseada do Suá, Vitória (ES).
- Convite para debate no Inca - O Inca convida para a exibição do documentário “Muito Além
do Peso”, que será seguido de debate, no dia 14 de agosto, às 13h. O evento será realizado no
auditório Moacyr Santos Silva, 8º andar, Inca. Praça Cruz Vermelha 23, Centro. Inscrições
gratuitas www.inca.gov.br

Concurso no CRN-4 na reta final
A Quadrix, instituição responsável pela organização do concurso público para o CRN-4, divulga gabarito
preliminar, cronograma e convocação de títulos. Veja cronograma no site www.crn4.org.br.

