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- Nota de Repúdio - O CFN repudiou, por meio de nota, a conduta de Danilo Balu, no “Blog
Recorrido”, que, em 10 de fevereiro, publicou nota intitulada Dica de Corrida do dia: JAMAIS vá
a um Nutricionista!, cujo texto não possui qualquer base técnica e científica, demonstrando total
falta de conhecimento acerca da especialidade Nutrição em Esporte e ofende os nutricionistas
pela depreciação que atribui, de forma injuriosa, à conduta e à atuação desses profissionais. O
CFN está adotando medidas administrativas e judiciais para sustar a publicação de Danilo Balu,
bem como para que ele responda por suas condutas. Confira a nota completa no site
www.crn4.org.br
- 5ª Conferência de SAN 2015 - A 5ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional em
2015 terá como tema: "Comida de Verdade no Campo e na Cidade: Soberania Alimentar". A
divulgação foi feita pela Presidente do Consea Nacional, Maria Emilia Pacheco, no Seminário
Nacional do SISAN, organizado pela SE-Caisan/MDS nos dias 27 e 28/11/2014, em Brasília.
- Anuidade 2015 – A direção do CRN-4 informa que o carnê da anuidade 2015 foi enviado para
a categoria desde o dia 14 de janeiro, mas em função de atraso na entrega dos correios, alguns
profissionais ainda não receberam este carnê. Por isso, estamos colocando à disposição da
categoria a possibilidade de imprimir a 2ª via em nosso sitewww.crn4.org.br, clicando no link
“CRN-4 online”, “Reemitir boleto”. Depois é só entrar com o CPF ou CNPJ e imprimir o boleto
desejado (cota única ou 1ª parcela). É importante lembrar que a cota única aparecerá com o
valor da anuidade cheio, mas o desconto estará discriminado no corpo do boleto, conforme
poderá ser verificado na impressão do documento. Para mais informações ou solicitações de 2ª
via do carnê de anuidade, o profissional poderá ligar para o telefone do CRN-4: 2517-8178 ou
fazer contato pelo e-mail crn4@crn4.org.br
- Fórum Regional de Construção do Novo Código de Ética – O CRN-4 promoverá um Fórum
Regional de Construção do Novo Código de Ética. A partir das reivindicações dos Conselhos
Regionais de Nutricionistas que, em suas ações de fiscalização, percebem os conflitos
decorrentes das transformações nas áreas de atuação do profissional, o Conselho Federal de
Nutricionistas decidiu construir um novo Código de Ética.A participação do profissional nesse
processo é fundamental para a construção coletiva do novo código. Por isso, o CRN-4 organizou
e está convidando a todos para participarem do Fórum Regional de Construção do Novo Código
de Ética. O evento será realizado no dia 21 de março, das 9h às 14h30, na Universidade do
Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Rua São Francisco Xavier, nº 524, 11º andar, auditório 111 –
Maracanã, Rio de Janeiro. Confira a programação completa no site www.crn4.org.br
ATENÇÃO
Novo horário de atendimento no CRN-4- A direção do CRN-4 informa que o atendimento na
sede do Rio de Janeiro, a partir do dia 1º de março, será das 10h às 16h.

- Funcionamento do CRN-4 a partir do dia 1º de março – A direção do CRN-4 informa que o
horário de atendimento na sede do Rio de Janeiro, a partir do dia 1º de março, será das 10h às
16h.

