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- Planos de Saúde - Planos terão de oferecer nutricionista, fisioterapeuta e psicólogo para os
obesos. Desde o dia 2 de janeiro entrou em vigor o rol de procedimentos obrigatórios da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que obriga os convênios médicos a ampliar o
tratamento a pessoas com obesidade mórbida. Em 2014, quem quiser passar por uma cirurgia
para reduzir o estômago terá direito a uma consulta com fisioterapeuta, nutricionista,
fonoaudiólogo e psicólogo, aumentando de seis para 12 o número obrigatório de consultas. Vale
ressaltar que o Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) participou do Grupo de Trabalho (GT)
que contribuiu na revisão do rol de procedimentos da ANS.
- Rasbran - A gestão “Articulação e Atitude:ampliando conquistas” marcou presença no
lançamento da Revista Eletrônica da Associação Brasileira de Nutrição (Asbran), Rasbran, e
indica a leitura do artigo “O Nutricionista e as Políticas Públicas”, que é uma contribuição do
Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) para a discussão sobre a atuação dos nutricionistas
em políticas públicas. Para conferir, acesse http://www.rasbran.com.br/rasbran/article/view/12/14
- Conbran – Fique Ligado! O XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição será realizado no período
de 17 a 20 de setembro de 2014, em Vitória (ES). Para mais informações, acesse
www.conbran.com.br

Anuidade 2014
Aos Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dietética,
O carnê contendo os boletos para pagamento da anuidade de 2014 do Conselho Regional de
Nutricionistas 4ª Região (CRN-4) já foi postado nos Correios e deve ser entregue até o dia
20/01/2014. Caso o profissional não receba até a referida data, poderá imprimir a 2ª via no site
do Conselho. Para isso basta acessar o site www.crn4.org.br link “Crn4online”.
Atenção – A Cota Única par os nutricionistas, com desconto, deve ser paga até dia 7 de
fevereiro de 2014 (R$292,95) e sem desconto até dia 7 de julho de 2014 (R$ 325,00). Quem
preferir pode parcelar em até cinco vezes (R$ 65,10). A Cota Única para os técnicos, com
desconto, deve ser paga até dia 7 de fevereiro de 2014 (R$146,48) e sem desconto até dia 7 de
julho de 2014 (R$ 162,75). Quem preferir pode parcelar em até cinco vezes (R$ 32,55).

