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Agende-se!
- Sistema Penitenciário - O III Fórum Permanente de Saúde no Sistema Penitenciário será realizado
no dia 5 de agosto, às 14hs, no auditório do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro (SinMed/RJ). Av.
Churchill, 97/ 8º ao 12º andar - Castelo. A participação do nutricionista é importante, pois está na pauta
das discussões a inclusão da categoria no Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. O CRN-4
compõe a Secretaria Executiva do Fórum Permanente de Saúde no Sistema Penitenciário junto com
outras entidades.

- NutriGEN - É uma feira com exposição de produtos e serviços dos vários segmentos da área de
alimentação e nutrição. O evento inclui uma programação científica que acontece em um seminário de
dois dias. Há ainda exposição de trabalhos com premiação, palestras, feira de produtos, equipamentos e
serviços e negócios na área da alimentação. O Nutrigen acontece dias 17 e 18 de agosto, no edifício
sede da Firjan. Av. Graça Aranha, nº 1, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro. Informações e inscrições:
www.nutrigen2011.agcom.com.br

- Festa dos Nutricionistas - A tradicional festa em comemoração ao Dia do Nutricionista (31 de
agosto) promovida pelo CRN-4, em parceria com a Anerj e com o Sinerj, será realizada no dia 2 de
setembro. Os convites promocionais podem ser adquiridos, com antecedência, na sede da entidade no
valor de R$ 20,00. Quem preferir, pode adquirir o convite no dia da festa no valor de R$ 30,00.Traga
muita animação para comemorar esta data que marca uma trajetória profissional de muitas conquistas!

- Aperfeiçoamento profissional – A Anerj está promovendo um curso de aperfeiçoamento
profissional em várias áreas. As aulas acontecem na sede do CRN-4 segundas e terças-feiras, das
18h30 às 21h e aos sábados das 8h às 18h. Programação completa: www.anerjnutricao.com.br/cursos.htm 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

Seminário Virtual
O CRN-4, em parceria com o Telessaúde da Uerj, realizará no dia 1 de setembro o seminário virtual
que abordará o tema "Panorama da Alimentação Escolar no Estado do Rio de Janeiro e as
implicações com a Agricultura Familiar". O evento faz parte das comemorações do Dia do
Nutricionista e contará com as palestras das nutricionistas Vanessa Schottz e Rosane Araújo. A
vice-presidente do CRN-4, Madalena Marques participará como mediadora.

