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- Fórum de Acupuntura – As vagas para o I Fórum sobre a Prática de Acupuntura por Nutricionista
estão esgotadas! O evento será realizado no auditório do Instituto de Nutrição Annes Dias (INAD), no dia
28 de março discutirá o interesse de nutricionistas em desenvolver essa prática. O conteúdo desse
debate será disponibilizado no site do Conselho.

- 8º Fórum Nacional de Nutrição 2012- Mudança de local - O 8º Fórum Nacional de Nutrição 2012,
promovido pelo Núcleo Atualização Científica em Nutrição (Nutrição em Pauta), será realizado de 29 a 31
de março, no Senac – Unidade Botafogo. R. Bambina, 107 – Botafogo - Rio de Janeiro – RJ. Mais
informações: www.nutricaoempauta.com.br

- CONBRAN 2012 – A Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro (Anerj) oferecerá
descontos aos associados interessados em participar do XXII Congresso Brasileiro de Nutrição. O
CONBRAN 2012 será realizado de 26 a 29 de setembro, em Recife (PE). Paralelo ao evento principal
acontecerá o III Congresso Ibero-Americano de Nutrição, o II Simpósio Ibero-Americano de Nutrição
Esportiva, o I Simpósio Ibero-Americano de Produção de Refeições e o I Simpósio Ibero-Americano de
Nutrição Clínica baseada em Evidências. O tema central será “Alimentação Adequada e Sustentabilidade
Social. Mais informações no site www.conbran.com.br. O prazo para envio de trabalho termina dia 30 de
março.

- No Espírito Santo – O Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional _ Consea-ES
convida para o Seminário “Qualidade Sanitária de Alimentos”. O evento será realizado no dia 9 de abril,
às 14h, no Anfiteatro da Universidade Vila Velha. Rua Chafic Murad, 902 – Bento Ferreira, Vitória –ES.
Inscrição: 1kg de alimentos não perecíveis.

- Custa caro comer fora de casa? – Esse foi o tema da entrevista concedida pela presidente do
CRN-4, Kátia Cardoso, ao Programa Conexão Futura, do Canal Futura, que aconteceu no dia 2 de
março. A entrevista abordou a alimentação saudável e contou também com a participação do economista
Gilberto Braga, que falou sobre o custo da alimentação para os trabalhadores. Acompanhe o link
http://www.youtube.com/watch?v=ef4mZPe1Tkw&feature=email

Dia Mundial da Água
O Dia Mundial da Água é celebrado anualmente no dia 22 de março. A data tem como objetivo principal
criar um momento de reflexão, análise, conscientização e elaboração de medidas práticas para a
conservação dos recursos hídricos. A cada ano a ONU define um tema para abordar os problemas
relacionados aos recursos hídricos. Neste ano, o tema é Água e Segurança Alimentar. Veja a
programação e a matéria completa no site www.crn4.org.br

