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CURSOS 

NUTRI&AÇÃO 
Boletim Informativo do Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região

A comissão que conduzirá as eleições do novo colegiado do 
Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região (CRN-5) 
deu inicio aos trabalhos para o pleito marcado para os dias 15 e 
16 de maio deste ano. 
A comissão é formada pelos nutricionistas Fábio Rodrigo 
Santana; Ayala Cristina Portela; Ana Lúcia Barreto; 
Frankelinne Rodrigues e Neusa Araújo. O  grupo tem o dever 
de fiscalizar e zelar pela isenção, legitimidade e lisura do 
processo eleitoral.
De acordo com o edital, as chapas podem ser inscritas até às 
16h do dia 15 de fevereiro de 2017, na sede do CRN-5 (Rua 
Doutor José Peroba, nº 149, edifício Eldorado Empresarial, 
sala 1001, Stiep).

Cadastro 
O voto é obrigatório para todos os profissionais. Por isso, os 
nutricionistas devem estar com o cadastro atualizado junto ao 
CRN-5 até o dia 8 de maio, como manda a legislação. 
Inclusive, os endereços de e-mail e telefone.

Nutrição Oncológica
A Sociedade Brasileira de 
Nutrição Oncológica (SBNO) 
abriu as inscrições do curso 
preparatório para a prova de 
título de especialista em 
Nutrição Oncológica. Os 
interessados devem acessar o 
site da instituição 
(www.SBNO.com.br). 
O curso vai de 1º de abril a 
11 de novembro de 2017. 
As vagas são limitadas.

Albert Einstein
Estão abertas as inscrições 
para o  II Simpósio 
Internacional de Terapia 
Nutricional do Hospital 
Israelita Albert Einstein, de 
São Paulo. Os nutricionistas 
registrados no CRN-5 têm 
descontos de 10% na 
inscrição. Para isso, acesse o 
qr-code abaixo e utilize o 
código MB8D6843.

http://www.SBNO.com.br
http://www.SBNO.com.br
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Pague a anuidade com 
desconto até 7 de fevereiro
O pagamento da Anuidades 2017 para nutricionistas, 
técnicos em Nutrição e Dietética e pessoas jurídicas (PJ) já 
pode ser efetuado através do site do Conselho. No 
autoatendimento, basta preencher os dados e gerar o boleto 
de cota única ou para parcelamento.
Para pessoa física o desconto de 10% é válido, em cota 
única, até o dia 7 de fevereiro de 2017. Para pessoa 
jurídica, o desconto é de 5%, em cota única, até 31 de janeiro. 
Os nutricionistas que preferirem pagar a anuidade sem 
descontos, podem fazer até o dia 30 de junho, em cota 
única, ou em cinco parcelas mensais, com vencimentos no 
último dia dos meses de janeiro, março, abril, maio e 
junho de 2017.
Para as PJs, a regra de pagamento sem desconto é a mesma. 
Pode ser efetuado em cinco parcelas mensais e consecutivas, 
mas com vencimento de cada uma no último dia dos meses de 
janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2017.

Inscrição para o 'fator qualidade' 
vai até 23 de fevereiro 

O período de inscrição dos nutricionistas que desejam 
obter a certificação do fator qualidade para a saúde 
suplementar vai até o dia 23 de fevereiro.
Para isso, será necessário preencher um formulário 
disponível o site do Conselho Federal de Nutricionistas 
(www.cfn.org.br) com os dados necessários. Vale 
destacar que o fator qualidade poderá ser utilizado 
quando não houver acordo nas negociações de reajuste nos 
valores monetários dos serviços prestados entre o 
contratante e o contratado.
São três possibilidades para obter o certificado, de acordo 
com critérios estabelecidos pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS): nível “A”, com reajuste de 
105% do IPCA; nível “B”, com reajuste de 100% do 
IPCA; e sem nível (para aqueles que não atenderem os 
requisitos do nível “A” ou “B”), com reajuste de 85% do 
IPCA.

MDSA: 159 municípios 
podem entrar na 
insegurança alimentar
De acordo com um estudo do 
Ministério do Desenvolvimento 
Social e Agrário (MDSA), 159 
municípios brasileiros estão 
identificados com vulnerabilidade 
muito alta de insegurança 
alimentar e nutricional. Desse 
total, 66 (39,5%) municípios são 
da região Norte, 53 (31,7%) do 
Nordeste, 28 (16,8%) do Sul, 12 
(7,2%) do Sudeste e 8 (4,8%) do 
Centro-Oeste.
De acordo com o MDSA, os 
municípios na faixa de 
vulnerabilidade terão prioridade 
no acesso às políticas públicas do 
governo federal, como as ações 
de acesso à água, de inclusão 
produtiva rural e de 
fortalecimento da agricultura 
familiar.
Para a nutricionista Rita 
Frumento, presidente do CRN-5, 
os dados só reforçam o papel do 
nutricionista como protagonista 
na luta contra a desnutrição e na 
alimentação escolar. “Somos mais 
de 110 mil nutricionistas em todo 
o país. Os governantes precisam 
contratar esses profissionais e 
fomentar a cadeia produtiva da 
alimentação”, afirmou.

PESQUISA 
Segundo a FAO, o Brasil saiu do 
Mapa Mundial da Fome em 
2014. A entidade, que é ligada a 
ONU, considerou dois períodos 
distintos para analisar a 
subalimentação no mundo: de 
2002 a 2013 e de 1990 a 2014. 
Segundo os dados analisados, 
entre 2002 e 2013, caiu em 82% a 
população de brasileiros em 
situação de subalimentação. A 
organização aponta também que, 
entre 1990 e 2014, o percentual 
de queda foi de 84,7%.


