
partir dos endereços cadastrados no CRN-5), além de ampla-
mente divulgadas através dos outros meios de comunicação 
do CRN-5 (email, site, facebook), conforme delibera a Resolução 
CFN 441/2008. 

Portanto, lembre-se de:

- Manter seus dados cadastrais atualizados no nosso sistema 
(endereço, telefone, email);

- Quitar débitos de anuidades atrasadas (2013 ou anterior);

- Verificar a validade da sua inscrição provisória.

Para mais orientações, enviar email para o seguinte e-mail: 
administracao@crn5.org.br.

Delegacia - SE

Rua Tobias Barreto, 510, Sala 502 

Centro Médico Odontológico, São José 

Aracaju - SE - CEP: 49015-130 

Telefone: (79) 3022-5966

E-mail: sergipeatendimento@crn5.org.br

Sede - BA

Rua José Peroba, 149, 10º Andar, Sala 1001 

Centro Empresarial Eldorado, Stiep 

Salvador - BA - CEP 41.770-235 

Telefone: (71) 3237-5652   Fax: (71) 3245-0753

E-mail: crn5@crn5.org.br

Em meados de maio deste ano, haverá eleição para a 
gestão do CRN-5 triênio 2014/2017. Todos os  nutricionistas 
detentores de inscrição definitiva ou provisória no CRN-5 
(exceto os detentores de inscrição secundária) são eleitores 
e estão obrigados a votar, sob pena de incidência de multa 
eleitoral, conforme Resolução CFN 441/2008. Para tanto, os 
profissionais portadores das inscrições definitivas ou pro-
visórias ativas devem estar em dia com suas obrigações pe-
cuniárias perante o CRN-5 e manter o cadastro atualizado (en-
dereço, telefone, email). 

O profissional que estiver em situação de débito junto ao 
Regional na data da eleição não poderá votar, a não ser que 
compareça à sede ou à delegacia do CRN-5, a fim de regu-
larizar-se em tempo hábil de exercer o dever e o direito do 
voto. 

Atenção: Profissional com inscrição provisória vencida 
não poderá votar!

não deixe Para última hora, mantenha-se
regularizado com o crn-5! 

As informações sobre os detalhes da eleição (data, horário, 
modalidade, chapas concorrentes, entre outros) serão pos-
teriormente publicadas no Diário Oficial da União e em pelo 
menos um jornal de grande circulação na Bahia e em Sergipe, 
enviadas por correspondência para todos os nutricionistas (a 

2014 é ano de eleição no crn-5


