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CerimôniA formAl

A VII Cerimônia de entrega da carteira de ha-
bilitação profissional do CRN-5 será realizada 
no dia 28 de Janeiro, das 14h às 17 horas, na 
Faculdade UNIRB, em Salvador. Evento volta-
do apenas para egressos do curso de Nutrição 
convocados pelo CRN-5 por e-mail.

reformA dA delegACiA

A reforma da Delegacia do Conselho em Araca-
ju será concluída esta semana! Muito em breve 
os profissionais de Nutrição de Sergipe voltarão 
a ser atendidos pelo CRN-5 em seu próprio Es-
tado. Aguarde o aviso oficial.

NOTAS
Crn-5 de “CAsA” novA

Para melhor atender ao público, o CRN-5 

acaba de adquirir a sua nova sede em Salvador, 

mais ampla, confortável e localizada no centro 

econômico financeiro da capital baiana. A “nova 

casa” do CRN-5 será inaugurada já no primeiro 

semestre de 2013. No início do próximo ano, 

divulgaremos nosso novo endereço!

O boleto de pagamento da anuidade 2013 impresso 

e distribuído aos Técnicos em Nutrição e Dietética 

(TNDs) registrados no CRN-5 está incompleto, pois 

está faltando a folha referente ao pagamento da 

5ª parcela.

Para os TNDs que pretendem quitar a anuidade 

2013 em cota única até o último dia do mês de 

junho de 2013, é possível utilizar o boleto atual, 

pois para esta opção, não houve erro.

Mas, quem optar por pagar a anuidade em cinco 

prestações, DEVE QUITAR A PRIMEIRA PARCELA ATÉ 

O DIA 7 DE FEVEREIRO PARA QUE O SISTEMA POS-

SA GERAR UM BOLETO NOVO, CORRIGIDO. Só após 

o pagamento da primeira parcela, este boleto pode 

ser impresso através da seção “Atendimento Online” 

no site do CRN-5 (www.crn5.org.br) ou solicitado 

por e-mail ao Conselho, através do e-mail:

administracao@crn5.org.br

O valor integral da anuidade 2013 para Técnicos em 

Nutrição e Dietética (TNDs) é de R$ 140,00 (cento e 

quarente reais). QUEM PAGAR O VALOR TOTAL ATÉ O 

DIA 7 DE FEVEREIRO TEM DESCONTO, COM REDUÇÃO 

DA ANUIDADE PARA 126,00 (cento e vinte e seis 

reais).

Os boletos enviados para Nutricionistas foram 

impressos corretamente e são válidos. Confira 

valores e prazos de pagamento no site do CRN-5.

O CRN-5 agradece a todos(as) pela compreensão.

BOleTO de ANuidAde 2013 pArA TécNicOS em NuTriçãO
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deSTAque

      No próximo dia 22, a partir das 19 horas, o 

Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região 

(Bahia e Sergipe) promoverá o bate-papo online 

com o tema “Sindnut Bahia: questões trabalhistas 

e valorização profissional”. O facilitador, convida-

do pelo CRN-5, será o presidente do Sindicato de 

Nutricionistas no Estado da 

Bahia, Nutricionista Wal-

ter Moraes. Na ocasião, 

questões como piso sala-

rial, contribuição sindical 

e baixas remunerações 

anunciadas em editais de 

concursos públicos, entre 

outras, serão abordadas. 

Para participar, Nutricionistas e outros interessados 

deverão acessar a seção “Chat” no site www.crn5.

org.br no dia e horário do encontro virtual.

Segundo Walter Moraes, um dos objetivos do Sindnut 

é lutar pela valorização profissional do Nutricionista. 

Neste sentido, além de negociar com as empresas 

a melhoria das condições de trabalho e de oferecer 

orientação técnica sobre como e quanto cobrar em 

propostas de assessoria/consultoria, o Sindicato 

solicita às prefeituras a reconsideração dos valores 

de remuneração apresentados nos editais quando 

estes estão abaixo do piso salarial.

A Lei de Responsabilidade Fiscal preconiza que os 

órgãos públicos só podem gastar o que arrecadam. 

Por isso, o Sindicato não pode requerer judicialmente 

a elevação dos valores oferecidos pelas prefeituras. 

“No entanto, temos outras formas de lutar e fazemos 

isso quando enviamos cartas aos prefeitos e quando 

estimulamos os profissionais a não participarem de 

concursos cujo edital apresente uma remuneração 

menor do que a definida pela categoria em assem-

bleia”, declara o presidente do Sindnut-BA.

O Nutricionista esclarece que além de lutar por uma 

remuneração justa, também são papéis do Sindicato 

trabalhar por melhores condições de higiene e se-

gurança no trabalho; firmar contratos, convenções, 

acordos e instaurar dissídios 

coletivos de trabalho para re-

ger as condições de salário e 

trabalho da categoria. “Nos-

sa missão como sindicato é 

substituir e representar os 

profissionais na defesa, per-
ante as autoridades adminis-
trativas e judiciárias, judicial e 
extra judicialmente, dos direit-

os e interesses individuais ou coletivos dos profis-

sionais nutricionistas”, completa.

Por desconhecimento, muitos Nutricionistas confun-

dem os papeis das entidades representativas da 

categoria. Conheça as diferenças lendo a versão 

completa desta matéria, disponível no site www.

crn5.org.br, onde também é possível acessar infor-

mações a respeito de piso salarial e contribuição 

sindical.

queSTõeS TrABAlhiSTAS e vAlOrizAçãO prOfiSSiONAl em fOcO

ATeNçãO


