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Editorial:
Aos Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dietética,
Chegamos ao final de mais um ano de trabalho à frente da gestão do CRN-4 e, nesse período
de confraternizações, aproveitamos para agradecer a todos que contribuíram conosco no
compromisso de fortalecer o Conselho e a nossa profissão.
A gestão Articulação e Atitude deseja a todos Boas Festas!
Agende-se para 2012!
- World Nutrition Rio2012 - Evento será na Uerj entre 27 e 30 de abril de 2012. Acesse o site do
evento www.worldnutritionrio2012.com.br

- CONBRAN 2012 – O XXII Congresso Brasileiro de Nutrição/III Ibero-americano de Nutrição/II
Simpósio Ibero-americano de Nutrição Esportiva/ I Simpósio Ibero-americano de Produção de Refeições/
I Simpósio Ibero-americano de Nutriçã Clínica baseado em Evidências será realizado de 26 a 29 de
setembro de 2012, em Recife (PE). O tema central será “Alimentação Adequada e Sustentabilidade
Social”. Mais informações: WWW.conbran.com.br

- Rio + 20 - O evento acontece de 20 a 22 de junho de 2012 e tem como objetivo assegurar um
comprometimento político renovado com o desenvolvimento sustentável, avaliar o progresso feito até o
momento e as lacunas que ainda existem na implementação dos resultados dos principais encontros
sobre desenvolvimento sustentável, além de abordar os novos desafios emergentes. Um dos eixos é
Segurança Alimentar e Agricultura Sustentável.

- Rio Saudável Gastronomia – Está previsto para acontecer em 2012 uma nova edição do
evento, que deverá coincidir com as datas do Rio+20. Cabe ressaltar que a primeira edição
aconteceu em 2003. Fique ligado!
- Anerj - Associe-se e receba descontos em cursos e eventos, além de participar das iniciativas para
valorizar e difundir a profissão. Valores da anuidade: Estudantes e Técnicos em Nutrição R$70,00 e
Nutricionistas R$ 100,00.

Atenção
A direção do CRN-4 informa que a sede do CRN-4 não funcionará nos dias 23 e 30 de dezembro
(sexta-feira) em função das comemorações de fim de ano. A sede do CRN-4 no Espírito Santo
também seguirá este calendário.

