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destaques

No dia 20 de maio, a partir das 19 horas, o 

CRN-5 promoverá o CHAT “Nutrição na Gestação”. 

O bate-papo online, voltado, sobretudo, para 

Profissionais da Nutrição, será facilitado pela Drª 

Mércia Casaes, especialista em Terapia Nutricion-

al, pós-graduanda em Nutrição Clínica Funcional 

e Especialista em Aconselhamento em Amamen-

tação pelo Ministério da Saúde. Aproveite a ex-

periência em Maternidades de mais de 12 anos da 

Nutricionista para tirar suas dúvidas sobre o tema. 

Agende-se e participe! Em breve, divulgaremos 

mais detalhes sobre este evento em nosso site!

“Nutrição Na Gestação”

Para marcar o lançamento público, no Esta-

do de Sergipe, da Campanha “Alimentação Fora 

do Lar”, o CRN-5 promoverá um Ato Público no 

dia 21 de maio, a partir das 15 horas, na Câmara 

Municipal de Aracaju (CMA). Um dos objetivos da 

ação é apresentar dados recentes relacionados 

ao hábito cada vez mais frequente das pessoas 

comerem fora de casa e os riscos para a saúde de 

uma alimentação inadequada, rica em gorduras, 

sal e açucares. “Também pretendemos incentivar a 

criação de leis que favoreçam a adoção de hábitos 

alimentares saudáveis”, disse o conselheiro do 

CRN-5 Gilcélio Almeida, que fará uso da Tribuna 

Livre da CMA.

“alimeNtação Fora do lar” em serGipe

Na segunda quinzena de abril, o CRN-5 lançou 

mais uma edição, exclusivamente online, da “CRN-5 

em Revista”. Entre os destaques da publicação, está 

a reportagem sobre as perspectivas de inserção do 

Profissional de Nutrição em Restaurantes e Hoteis 

da Bahia. Para conferir a Revista na íntegra, acesse 

o site www.crn5.org.br ou clique no link: http://is-

suu.com/conselhodenutricionistas/docs/crn5em-

revista.

CrN-5 em revista

Se você mudou de endereço, telefone ou e-mail, informe os novos dados ao CRN-5, através do 

e-mail atendimento@crn5.org.br. Caso tenha seu nome alterado (por casamento, divórcio ou outros 

motivos), é preciso solicitar uma nova Carteira de Identidade Profissional. Neste caso, apresente o 

documento comprobatório ao CRN. 

mudou de eNdereço, teleFoNe, e-mail?


