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- Novo Código de Ética do Nutricionista - A Um novo Código de Ética do Nutricionista está
sendo elaborado. Sua participação é fundamental nesse processo. Saiba como participar
acessando o site www.crn4.org.br ou nossas redes sociais. Sua participação é fundamental
nesse processo.

- Revista Digital do CRN-4 – O Visando a disseminação de informações on line, o CRN-4 está
adotando a versão digital da Revista do CRN-4. A proposta é evitar a grande utilização de papel,
pensando na sustentabilidade do planeta. Confira a última edição no site www.crn4.org.br
Espírito Santo – ”Alimentar o mundo, cuidar do planeta”. Este é o tema do Seminário da
Semana Mundial de Alimentação que será realizado no dia 14 de outubro de 2014, das 13h às
17h30, no Auditório Zemar Moreira Lima, na Prefeitura Municipal de Vitória.O Seminário vem ao
encontro do tema da Semana estabelecido pela FAO: "Alimentar o mundo, cuidar do planeta".
Vale lembrar que o ano de 2014 foi declarado o Ano Internacional da Agricultura Familiar (AIAF),
pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO).
Na reunião ordinária de setembro, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
de Vitória decidiu realizar o Seminário na Semana Mundial da Alimentação no período de 13 a
19 de Outubro. O evento deve-se a comemoração do Dia Mundial da Alimentação, 16 de
outubro. “Só temos a comemorar neste ano, pois conforme sabemos nosso país é referência
internacional em Segurança Alimentar e Nutricional e neste ano, conforme registros da FAO,
saímos do Mapa da Fome! Sendo assim, o Seminário corrobora todos esses temas e será uma
grande oportunidade de aprofundarmos o tema”, afirmam representantes do Consea/Vitória.
- Assembleia no Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Espírito Santo – O Sindnutri-ES
convoca os nutricionistas para participares da assembleia que será realizada no dia 18 de
outubro de 2014, na sede da União Geral dos Trabalhadores (UGT) situada a Avenida Vitória nº
1.315 (entrada pela Rua Raimundo Gama Fortaleza 2º Andar) –Jucutuquara – Vitória-ES.

