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Agenda
- Seminário Virtual - Como parte das comemorações do Dia do Nutricionista o CRN-4, em parceria
com o Telessaúde da Uerj, promoverá um seminário virtual no dia 29 de agosto, às 14h, com o tema:
Alimentação Fora do Lar: comportamento alimentar atual, que faz parte da campanha 2012 do Sistema
CFN/CRN. As palestrantes são as nutricionistas e professoras: Luciléia Granhen Tavares Colares
(UFRJ) e Luciana Maldonado (Uerj e Inad). A moderação e coordenação ficarão por conta de Kátia
Cardoso dos Santos, presidente do Conselho Regional de Nutricionistas 4ª Região. O evento é aberto a
todos os nutricionistas e outros profissionais que tenham interesse no tema. Para participar deste
seminário virtual, basta acessar http://www.telessauderj.uerj.br/ava/

- Festa do Dia do Nutricionista – A gestão Articulação e Atitude do CRN-4, em parceria com a Anerj
e com o Sinerj, convida para a comemoração do Dia do Nutricionista - dia 31 de agosto, das 19h às 24h,
no Clube Militar. Av. Rio Branco, 251, 3º andar, Cinelândia (RJ) Os ingressos, que incluem Buffet
completo e show com a Banda Sensorium Brasil, estão disponíveis na secretaria do CRN-4. O valor é de
CR$ 30, 00 para quem adquirir antecipadamente e de R$ 40,00 para quem optar pela compra no local.

- CRN-4 Itinerante – A próxima edição do CRN-4 Itinerante será realizada na Unigranrio, em Duque de
Caxias, no dia 16 de agosto, das 9h às 17h . O Projeto tem como seu principal objetivo chegar mais perto
dos Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dietética que atuam na Baixada Fluminense. O evento
promovido pelo Conselho conta com uma programação científica, seguida de oficinas e debates e tem a
parceria de mais duas entidades da categoria: Anerj e Sinerj. O profissional terá atendimento técnico com
os Nutricionistas Fiscais e atendimento administrativo (atualização de cadastro entre outros). Mais
informações no site www.crn4.org.br.

- Nutrigen 2012 – Com o tema “Conhecimento e Inovação” o evento será realizado nos dias 22 e 23 de
agosto, no Edifício-sede da Firjan. Av. Graça Aranha, nº 1, Centro (RJ). Veja programação completa e
inscreva-se no site www.nutrigen2012.agcom.com.br O Nutrigen é um evento idealizado pelo Grupo
Executivo de Nutrição-GEN que reúne palestras científicas, exposição de trabalhos e feira de negócios.

Dia do Nutricionista
Em comemoração ao Dia do Nutricionista – 31 de agosto, o Conselho em parceria com a
Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro (Anerj) e com o apoio de Nutricionistas
voluntários, promoverá uma atividade de prestação de serviços voltada para a sociedade. O
objetivo é contribuir para que a população possa se alimentar de forma mais saudável.
O evento será realizado no dia 31 de agosto, das 8h às 16h, no Largo da Carioca, no Centro do Rio
de Janeiro. Além de dar visibilidade à profissão e mostrar sua importância na promoção da saúde,
a proposta também é divulgar a Campanha do Sistema CFN/CRN 2012 “Alimentação Fora do Lar”,
que tem como foco contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população, mostrando que
é possível fazer suas refeições fora de casa de forma saudável e, ao mesmo tempo, prazerosa.

