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- Campanha de regularização de débitos – O Conselho Regional de Nutricionistas – 4ª Região
(CRN-4) está promovendo uma campanha, com base na Resolução CFN nº 523/2013, para dar
a oportunidade aos profissionais de regularizarem seus débitos junto ao Conselho. Os débitos
refinanciáveis são aqueles que estão vencidos. Nestes estão incluídos as multas eleitorais e
anuidades, inclusive as de 2014. Mantenha-se em dia com suas anuidades e garanta o exercício
legal da profissão! Atualize seu cadastro junto ao Conselho!
- Manuel de Planejamento Dietético no Sistema Único de Saúde - A Coordenação Geral de
Alimentação e Nutrição (CGAN), do Ministério da Saúde, está em processo de elaboração do
Manual de Planejamento Dietético no Sistema Único de Saúde, destinado a nutricionistas que
atuam nos diferentes serviços das Redes de Atenção à Saúde (Hospitais Gerais e
Especializados, Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde, Centros de Atenção Psicossocial,
Residências terapêuticas, Unidades de Urgência eEmergência, Atenção Especializada
Ambulatorial, Atenção Domiciliar, entre outros).Para apoiar a elaboração desse material, a
Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição – CGAN está disponibilizando um formulário
(FormSUS) destinado aos nutricionistas com o objetivo de coletar algumas informações e
opiniões. O formulário estará disponível até 9 de Janeiro de 2015 no link:
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php…
- 5ª Conferência de SAN 2015 - A 5ª Conferência de SAN em 2015 já tem seu tema: "COMIDA
DE VERDADE NO CAMPO E NA CIDADE: SOBERANIA ALIMENTAR".A divulgação foi feita
pela Presidente do Consea Nacional, Maria Emilia Pacheco, no Seminário Nacional do SISAN,
organizado pela SE-Caisan/MDS nos dias 27 e 28/11/2014, em Brasília.
- Saúde lança edital para financiar pesquisas sobre desenvolvimento infantil - Com
objetivo de conhecer as principais razões que levam ao desenvolvimento infantil deficitário e
propor soluções para enfrentar os problemas decorrentes dessa deficiência, o Ministério da
Saúde lançou este mês o edital nº 47/2014, em que prevê R$ 10 milhões para financiamento de
pesquisas na área de saúde da criança. Universidades e institutos de pesquisa de todo país
poderão realizar suas inscrições até o dia 13 de janeiro de 2015.
ATENÇÃO
- Espírito Santo - A direção do Conselho Regional de Nutricionistas informa que o expediente
no CRN-4 (ES) será alterado em função de reunião de equipe para balanço de final de ano. No
dia 4 de dezembro o expediente encerrará às 14h.

