destaques
Horários de funcionamento na sede do CRN-5
serão alterados esta semana
Em virtude dos jogos da Copa das Confederações,
mudanças no trânsito da capital baiana e proximidade do feriado junino, os horários de funcionamento da sede do Conselho Regional de
Nutricionistas da 5ª Região (CRN-5)
passarão por alterações (apenas)
nesta semana. Fique atento:
19/06/13 (quarta-feira) – O atendimento ao público será feito das 9h às
14h (sem pausa para almoço).
20/06/2013 (quinta-feira) – O atendimento ao público será suspenso
(feriado municipal).

Funcionamento da Delegacia
O funcionamento da Delegacia do Conselho
em Aracaju-SE, onde não há jogos da Copa das
Confederações, será mantido praticamente em horário normal. Apenas
na quarta-feira, 19 de junho, o atendimento será interrompido às 14
horas, em virtude da realização da II
Cerimônia de Entrega da Habilitação
Profissional do CRN-5 neste mesmo
dia e horário.

A partir de terça-feira (25/06),
21/06/2013 (sexta-feira) – O atendimento ao pú- a sede e a Delegacia do CRN-5 atenderão ao público no horário normal: de segunda a sexta-feira,
blico será suspenso.
24/06/2013 (segunda-feira) – Feriado de São João. das 9h às 12h e das 13h às 16h.

CRN-5 promoverá comemoração ao Dia
do Técnico em Nutrição e Dietética
No dia 10 de julho, a partir das 16 horas, o
Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região
(Bahia e Sergipe), promoverá, no campus das Mercês da Faculdade Maurício de Nassau, um evento
especial em comemoração ao Dia do Técnico em Nutrição e Dietética (celebrado em 27 de junho). Voltado para TNDs inscritos no CRN-5 e
estudantes dos cursos de formação
técnica, o Encontro terá uma programação especial.

de Nutricionistas do Estado da Bahia (Sindnut Bahia), falar sobre a “A importância do sindicato para
o fortalecimento da categoria de TND”. Trata-se
de uma abordagem importante, já que os TNDs da
Bahia ainda não contam com um sindicato que os
represente.
Após a seção de perguntas sobre
o segundo tema, a Técnica em Nutrição e Dietética Nilda Pereira Matos,
culinarista e escritora, relatará aos
participantes um pouco de sua exitosa experiência no quadro “Uma TND
de sucesso: Eu faço a diferença!”.

Após o credenciamento, os
participantes assistirão à palestra
“A parceria entre o Técnico em Nutrição e Dietética e o Nutricionista
Para efetivar a inscrição grapara atuação na rede hospitalar”,
tuita, os interessados em participar
ministrada pela Nutricionista Drª
devem enviar um e-mail com nome
Margarida Paim, que atua no Hospital Geral do Es- completo e número do CRN-5 (para TNDs) ou nome
tado (HGE) e no Hospital Aliança.
completo e nome da instituição onde estuda (para
Depois do debate sobre o tema, será a vez da estudantes de cursos Técnicos em Nutrição) para
Nutricionista Kathya Guerra, Diretora do Sindicato assessoriatecnica@crn5.org.br

Confira no novo site do CRN-5
os seguintes destaques:
• “Qualidade na Formação e Exercício Profissional,
Presente e Futuro” foi tema de Oficinas realizadas
pelo CRN-5;
• SINDINUTRISE convoca Nutricionistas e Técnicos
em Nutrição de Sergipe para Assembleia;
• Reajuste dos planos de saúde conveniados com
o CRN-5;
• CFN lança Programa Nacional de Recuperação de
Créditos;
• Milho e amendoim são alimentos ricos em nutrientes.
Acesse www.crn5.org.br e fique por dentro!
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