
DESTAQUE

Desde segunda-feira, 4 de março, após reforma de 

sua estrutura física, a Delegacia do CRN-5 em Aracaju 

retomou o atendimento aos profissionais - Nutricionistas 

e Técnicos em Nutrição e Dietética - que atuam no Estado 

de Sergipe. O horário de funcionamento é o mesmo da 

sede em Salvador: de segunda a sexta-feira, das 9h às 

12h e das 13h às 16h. 

O endereço da Delegacia é: Auditório do Centro 

Médico Odontológico de Sergipe (13º Andar), Praça To-

bias Barreto, nº 510, Bairro São José, Aracaju-SE.

Anote o telefone: (79) 3022-5966

Confira o e-mail de contato: sergipeatendimento@

crn5.org.br

CERIMÔNIA DE REINAUGURAÇÃO 
No dia 9 de março (sábado), a partir das 14h30, 

o CRN-5 promoverá a Cerimônia de Reinauguração de 

sua Delegacia em Sergipe. O evento contará com uma 

mesa redonda sobre o tema “Atualidades na Nutrição 

em Oncologia e Terapia Intensiva”, facilitada pelas Nutri-

cionistas convidadas pelo Conselho, Drªs Miriam Duarte 

Barros (CRN-4/1723) e Mayara Canuto (CRN-5/4085).

O evento gratuito, voltado para Nutricionistas, 

Técnicos em Nutrição e Dietética e c]onvidados do CRN-5, 

acontecerá no Auditório do Centro Médico Odontológi-

co de Sergipe (13º andar), localizado na Praça Tobias 

Barreto, nº 510, São José, Aracaju-SE. Para confirmar 

participação, interessados devem enviar e-mail para 

comunicacao@crn5.org.br
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DELEGACIA DO CRN-5 EM ARACAJU ESTÁ DE PORTAS ABERTAS

OPORTUNIDADE

CONHEÇA A REDE VIRTUAL IDEIAS NA MESA
A Rede Virtual “Ideias na Mesa” tem como objetivo fomentar o debate e o estabelecimento de referenciais técni-

cos para quem pratica a educação alimentar e nutricional no país. Para conhecer, acesse: www.ideiasnamesa.unb.br

VISITAS FISCAIS CRESCERAM 132% NOS ÚLTIMOS 5 ANOS
Para acompanhar a ampliação do número de Faculdades de Nutrição e de Escolas Técnicas de Formação de 

TNDs por todo o Brasil e o consequente aumento da quantidade de profissionais atuantes nos Estados da Bahia 

e Sergipe nos últimos cinco anos, a Unidade de Fiscalização do Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região 

(Bahia e Sergipe) evoluiu quantitativa e qualitivamente. O resultado desta “evolução” se traduz em números: no 

ano de 2008, as fiscais do CRN-5 visitaram 709 profissionais. Em 2012, o número de visitas saltou para 1.646, o 

que representa um aumento de 132% em cinco anos. Além disso, o número de atendimentos feitos pelo Setor, 

seja pessoalmente, por telefone ou e-mail, cresceu 123,04%, passando de 4.834, em 2008, para 11.140, em 2012.

FISCALIZAÇÃO

DICAS

- Assista ao filme “Muito Além do Peso”, que abor-

da a obesidade infantil no Brasil e no mundo. Acesse: 

www.muitoalemdopeso.com.br.

- Fique por dentro dos Cursos e Eventos Científicos 

divulgados na Agenda do site do CRN-5! 


