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ESPAÇO DA GESTÃO

Comemoramos um ano de gestão recentemente. Somamos muitos
trabalhos, desaﬁos, projetos, superação e é com muita alegria que
lançamos o boletim mensal elaborado especialmente para vocês,
Nutricionistas e TND.
Este será um canal de comunicação do Conselho em que
divulgaremos as ações desenvolvidas, publicações, novas resoluções,
projetos de interesse e todas as novidades. Aproveitamos o espaço
para agradecer a todos vocês, proﬁssionais, e reconhecer o quão
fundamentais somos na linha de frente da pandemia e na promoção
de saúde para a população. Boa leitura!
CRN-4 NAS MÍDIAS

Um momento importante para a Nutrição:
a presidente Manuela Dolinsky participou
de uma entrevista ao vivo da GloboNews e
no Jornal O Estado de S. Paulo sobre a
Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF,
produzida pelo IBGE.

CAMPANHA E EVENTO DE DIA DO NUTRICIONISTA

CRN-4 promove campanha de
valorização e reconhecimento da
proﬁssão e dos Nutricionistas que
atuam em um momento histórico
no Brasil e no mundo.

CONVÊNIO DA CAPES

Mais uma conquista para a nossa categoria! O CRN-4 ﬁrmou um convênio de mestrado
proﬁssional com a CAPES. O documento, publicado no Diário Oﬁcial da União (DOU), abrange
dois editais a serem publicados em 2020 e 2021. Saiba mais: h�ps://bit.ly/2Q8uBfr

ESPAÇO RENOVA

Neste primeiro ano de gestão Renova CRN, vários projetos e ações foram
desenvolvidos para auxílio e valorização dos proﬁssionais da Nutrição:

• Dia do Técnico em
Nutrição e Dietética

• Guia para atuação
proﬁssional na pandemia

• CRN-4 Com Ciência
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• Folder e e-book Ética
nas Mídias Digitais

• Cartilhas de Alimentação
Coletiva (RJ e ES)

• Projetos CRN-4 Atualiza
e Embaixadores CRN-4

CRN-4
ATUALIZA

• Selo 40 Anos

• Evento de 100 Dias
de Gestão

RENOVA
CRN

EMBAIXADORES
CRN-4

100 dias
de gestão

ATENDIMENTO

Agora você pode ter acesso aos serviços e atendimentos realizados pelo CRN-4 na
palma da sua mão. Acesse o novo site crn4.org.br e tire suas dúvidas ou entre em
contato com as nossas equipes.
O nosso atendimento presencial voltou somente
para os serviços abaixo:
4Apresentação de documentos originais
(para quem efetuou inscrição online)
4Emissão de Carteira (CI)
4Nova inscrição (para quem se inscrever online
a partir de setembro/2020)
4Novas inscrições para Pessoa Jurídica

Para ter acesso ao atendimento
realizado exclusivamente por
agendamento, acesse crn4.org.br.

Aos proﬁssionais que realizaram a inscrição por meio eletrônico no período de 30/03
a 31/08, seu agendamento poderá ser realizado com calma. Como a resolução
648/2020 foi revogada, não é mais obrigatória a entrega dos documentos até o dia
30/09. Veja as orientações abaixo.
Caso seja necessário, poderá ser solicitada uma nova Declaração Digital de
Inscrição, com validade até a data do agendamento presencial realizado. A solicitação
da declaração poderá ser feita através do e-mail atendimento@crn4.org.br mediante
apresentação do comprovante de agendamento.

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS
4ª REGIÃO | GESTÃO RENOVA CRN
www.crn4.org.br | e-mail: crn4@crn4.org.br

Rio de Janeiro
Av. Rio Branco, 173 - 5º andar
Centro - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20040-007
Tel: (21) 2517-8178
e-mail: crn4@crn4.org.br
Instagram
www.instagram.com/crn4nutri

Facebook
https://www.facebook.com/crn4regiao/

Espírito Santo
Av. Fernando Ferrari, 1.080 - sala 401
América Centro Empresarial
Torre Central - Mata da Praia - Vitória/ES
CEP: 29066-380 - Tel: (27) 3315-5311
e-mail: crn4@crn4.org.br

Youtube
http://bit.ly/YoutubeCRN-4

Linkedin
http://bit.ly/LinkedinCRN4

