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Conselho promove mutirão 
de regularização financeira

O Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região (CRN-5) está promovendo 
um grade mutirão de regularização financeira para a categoria. A medida obedece a 
determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (nº 101/2000), que exige do órgão 
federal a tomada de medidas para recuperação de crédito. O não pagamento, segundo a 
lei, pode gerar processo de execução e negativação do devedor junto ao SPC e Serasa.

A campanha do CRN-5 busca a flexibilizar a forma de quitação dos débitos, com 
pagamento de parcelas a partir de R$ 50,00 (cinquenta reais). "Sabemos que o período é 
de crise em todos os ramos da economia do país e isso atingiu, também, os 
nutricionistas. Porém, precisamos cumprir o que a Lei de Responsabilidade Fiscal 
determina", disse o administrador Christiano Borges,  coordenador-geral do CRN-5.

"Em reunião com a diretoria do órgão, buscamos a melhor maneira de cumprir com o 
que é exigido pela Lei, mas facilitando a adesão da categoria ao mutirão. A depender do 
caso, será possível quitar o débito com parcelas a partir de cinquenta reais. É um esforço 
grande do Conselho, mas esperamos que esse mutirão seja suficiente para garantir a 
saúde financeira do órgão e ", reforça Borges, que ainda ressalta a forma simples como a 
negociação pode ser feita.

Para aderir ao mutirão e evitar a negativação no SPC e Serasa, basta o nutricionista ou 
técnico em Nutrição e Dietética enviar um e-mail para pagamento@crn5.org.br e 
solicitar a negociação. Um funcionário do órgão fará a busca do registro e, juntamente 
com o profissional, definir a melhor forma de pagamento do débito.

Saiu a programação 
completa do 
Congresso Brasileiro 
de Nutricionistas. O 
evento acontece de 
18 a 21 de abril de 
2018, em Brasília. O 
valor das inscrições 
pode ser parcelado 
em até seis vezes no 
cartão de crédito.
O Conbran é o 
maior evento da área 
de Nutrição do país, 
e na edição 2018 
nutricionistas de 
todo o Brasil e de 
outros países 
vizinhos são 
esperados para 
apresentar trabalhos 
científicos de 
diversas áreas, além 
de promover debates 
sobre a profissão.

CONBRAN 2018
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Prêmio Drª Angeolina Rossi  é 
confirmado para dia 16 de dezembro

Está confirmado. No dia 16 de dezembro, às 8h, na Escola de 
Nutrição da UFBA, será realizada a sexta edição do Prêmio Drª 
Angeolina Rossi. O prêmio é promovido pelo Conselho Regional 
de Nutricionistas da 5ª Região. Este ano foram enviados à 
comissão de avaliação mais de 40 trabalhos. 
Todos os participantes do evento receberão um certificado, 
inclusive os estudantes. As regras da disputa e os modelos de 
banners e apresentação dos trabalhos podem ser acessados no site 
do conselho, pelo código ao lado.

O Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª 
Região (CRN-7)  abriu as inscrições do concurso 
público da instituição, com vagas para níveis 
fundamental, médio e superior. Essas vagas são 
para convocação imediata e cadastro reserva com 
salários a partir de R$ 3 mil. 

CRN-7 abre inscrições para concurso
O CRN-7 tem jurisdição nos estados do Acre, 
Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. O 
período de inscrições vai até 2 de janeiro de 2018. 
Para mais informações, os interessados devem 
acessar o site www.paconcursos.com.br. 

Fiscais do CRN-5 participam de 
jornada de atualização em São Paulo
Foi encerrada na última sexta (24) a V Jornada de Atualização 
Técnica das Fiscais do Sistema CFN/CRN. O evento, realizado 
pelo Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), começou na última 
quarta (22), em São Paulo, e contou com a presença de todas as 
agentes fiscais do sistema. O CRN-5 foi representado pelas 
nutricionistas Andrea Oliveira; Enatiara Barbosa; Tatiana Rolando 
(fiscais) e Diva Menezes Moniz de Aragão, coordenadora da 
fiscalização.
Além de temas específicos discutidos durante o evento, as 
colaboradoras também participaram de oficinas de capacitação, 
debates e palestras com convidados do CFN, como a psicóloga 
Maiane Lewandowski e o biomédico Roberto Figueiredo.
Outro momento importante do evento foi relacionado às 
experiências exitosas dos departamentos de fiscalização dos 10 
regionais do Sistema CFN/CRN. Pelo CRN-5, a fiscal Tatiana 
Rolando falou sobre o hospital do município de Alagoinhas, no 
interior da Bahia, e da alimentação escolar do sul do mesmo estado.
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