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destaques

No dia 7 de maio, foi publicada no Diário Oficial 

da União a Resolução CFN nº 523/2013, que institui, no 

âmbito do Sistema CFN/CRN, o Programa Nacional de 

Recuperação de Créditos (PNRC); autoriza a redução de 

encargos sobre dívidas em conciliação judicial e na via 

administrativa e autoriza protestos de dívidas. O docu-

mento justifica-se, entre outros motivos, pelo anseio do 

Sistema CFN/CRNs de reduzir o índice de inadimplên-

cia em relação ao pagamento de anuidades por parte 

de pessoas físicas e jurídicas inscritas nos Conselhos 

Regionais de Nutricionistas, o que enseja irregulari-

dade no exercício da profissão. Saiba mais sobre este 

assunto através do site www.crn5.org.br

CFN laNça Programa NaCioNal de reCuPeração 
de Créditos

A Nutricionista Silvina Maria de Aquino Resende (CRN-5/0026) é a mais nova representante do 

CRN-5 no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Sergipe (Consean-SE). Na próxima 

edição da “CRN-5 em Revista”, será publicada uma entrevista com a profissional que, com quase 50 

anos de profissão, foi uma das primeiras profissionais atuantes no Estado de Sergipe a se solicitar o 

seu registro junto ao CRN-5.

CrN-5 tem Nova rePreseNtaNte No CoNseaN-se

Está aberto o prazo par a constituição de 

chapas para disputar a coordenação do Sindicato 

de Nutricionistas e Técnicos em Nutrição de Ser-

gipe (SINDINUTRISE). Já existe uma Pessoa Jurídi-

ca constituída para o SINDINUTRISE, agora se faz 

necessário um grupo para organizar o sindicato e 

tocar as lutas. 

Para os próximos dias, será marcada uma as-

sembleia geral da categoria para eleição. Até lá, 

será necessário formar chapas; publicar em Diário 

Oficial da União e em jornal de circulação estadual 

a convocatória; criar logomarca para a criação do 

site e produzir material de divulgação; criar cer-

siNdiCato de NutriCioNistas e téCNiCos
em Nutrição de sergiPe CoNvoCa iNteressados 
em Formar ChaPas Para sua Primeira eleição

tidão digital e abrir conta bancária.

É tarefa para a gestão 2013-2015 consolidar 

jurídica e politicamente o SINDINUTRISE. Para realizar 

a assembleia será necessário arrecadar R$ 2.000,00 

(dois mil reais) para as publicações e divulgação. Até 

o momento foram arrecadados R$ 640,00 (seiscentos 

e quarenta reais). Os valores propostos são: R$30,00 

(trinta reais) para Nutricionistas e R$10,00 (dez reais) 

para Técnicos em Nutrição. A prestação de contas será 

realizada em assembleia.

Um grupo de nutricionistas irá passar nos lo-

cais de trabalho para a arrecadação e divulgação 

das atividades. “Quanto mais breve arrecadarmos o 

montante necessário, mais rápido poderemos con-

vocar a assembleia. Constituam chapas e vamos 

eleger uma gestão para o SINDINUTRISE”, declarou 

a Nutricionista Cynthia Albuquerque.

Mais informações podem ser obtidas pelos 

telefones (79) 91611611 / 9640 5020 (falar com 

Cynthia Albuquerque) ou (79) 9120-6133  /  75. 

9133-8369 (Vânia Borges).

A Nutricionista Mychelyne Ferreira (CRN5/1554) 

aceitou o convite do ple-nário do Conselho Regional 

de Nutricionistas da 5ª Região para ser 

Delegada do CRN-5 em Sergipe. No dia 

4 de maio, em reunião Plenária, ela foi 

oficialmente nomeada para o cargo. 

De acordo com a Resolução CFN nº 

446/2009, artigo 5º, “cabe ao Delegado 

a direção dos serviços da Delegacia”, cujas 

atribuições estão detalhadas no artigo 10º. 

Algumas delas são: proferir palestras nas 

Instituições de Ensino da jurisdição e em outras enti-

dades, representar o CRN em reuniões e outras ativi-

dades, encaminhar ao Plenário do CRN relatórios 

de atividades desenvolvidas na Delegacia, entre 

outras, todas mediante autorização do Plenário do 

Regional. 

Em abril último, Mychelyne também assumiu 

a função de representante do Regional no Conselho 

de Alimentação Escolar do Estado de Sergipe (CAE/

SE). Segundo a Resolução CFN nº 446/2009, artigo 

13, são atribuições da representação: representar o 

Conselho, quando autorizado; receber e encaminhar, 

quando solicitado pelo Regional, comunicações, 

NutriCioNista myChelyNe Ferreira é Nomeada 
delegada do CrN-5 em sergiPe

requerimentos ou documentos dirigidos ou de 

interesse do Conselho; encaminhar ao Plenário do 

CRN relatórios mensais das atividades 

desenvolvidas na Representação, entre 

outras.

Graduada pela Universidade Federal 

da Bahia (UFBA) e Especialista em Nu-

trição Clínica pela Universidade Gama 

Filho (RJ), Mychelyne Ferreira é Nu-

tricionista do Centro de Especialidades 

Médicas de Aracaju (CEMAR) / Secretaria 

Municipal de Saúde(SMS) e membro do Núcleo de 

Alimentação e Nutrição da Rede Especializada (Na-

nutre) da CEMAR.

Entre as principais experiências profissionais da 

Nutricionista, destacam-se a atuação em Nutrição 

Clinica e na área hospitalar como membro de Equipe 

Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN); Saúde 

Pública (Programa de Saúde da Família – PSF, Nú-

cleo de Apoio à Saúde da Família – NASF e Rede de 

Atenção Especializada - REAE); Alimentação Escolar; 

Assessoria e Consultoria em Educação Alimentar e 

Nutricional. 


