
TODOS OS  HOMENS 

SE NUTREM, MAS 

POUCOS SABEM 

DISTINGUIR OS

SABORES

No dia 05/12, sábado, o SindiNutri-SP promove a 7ª edição do evento Acolhida ao
Nutricionista Recém-Formado, iniciativa tradicional voltada aos jovens Nutricionistas e
que este ano contará com uma  versão totalmente online, via plataforma Zoom Meeting.
Serão 7 palestras que tratam sobre áreas de atuação com profissionais destacados.  Seguem
os temas: 

O Nutricionista no gerenciamento da UPR; “Consultoria na Área de Alimentação” ;
“Atuação em Nutrição Clínica Hospitalar”; “Docência em Nutrição”;  “Mentoria em
Consultórios de Nutrição”;  “Nutrição em Saúde Coletiva”; “Marketing Nutricional”

Para acessar a programação completa, acesse o site www.sindinutrisp.org.br e, se você tem
até dois anos de formado,  faça a sua inscrição solidária, de R$ 20, cujo valor será revertido
para instituição beneficente.

No dia 28 de novembro ocorreu o curso online de atualização em
Rotulagem Nutricional, abordando as mudanças legislativas mais recentes. A
iniciativa proporcionou acesso gratuito para associados e um preço especial
para aqueles que ainda não são sócios.  Com foco em renda extra, o curso
falou também sobre como empreender nessa área, trazendo cases do
mercado, explicando como cobrar pelo serviço e aprofundando os conceitos
sobre embalagens que estão sendo usadas pelos clientes em potencial.
Conduziram esse treinamento duas profissionais altamente especializadas,
as Nutricionistas Fabiana Borrego e Márcia Mello. O Sindicato pretende
ampliar os cursos online em 2021 e considerou essa prévia um sucesso.
Destaque foi para as presenças de Nutricionistas que residem fora da
Capital, que não foram poucas. 

Resumo 
Nutritivo

Está sendo boa a adesão à Promoção Associativa 2021.  Todos
os que aderirem à campanha, e se filiarem ao SindiNutri-SP,
poderão escolher 4 cursos oferecidos pela entidade
(modalidade presencial ou a distância) durante o ano de 2021 e
participar das turmas gratuitamente. A promoção apenas não é
válida para o curso preparatório para concurso. Quem se
associar até o dia 28 de dezembro de 2020 tem desconto de
10%. Haverá também uma premiação inédita. Ao todo, serão
sorteados R$ 5.500 em dinheiro. Saiba mais detalhes  em
www.sindinutrisp.org.br e faça parte do seu Sindicato. 
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O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 
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Comunique-se!

CONFÚCIO

SINDINUTRISP/

ACOLHIDA AOS RECÉM-FORMADOS 100% ONLINE 

CURSO ONLINE SOBRE ROTULAGEM ENSINA E INCLUI 

Reprodução de uma das páginas do aplicativo Zoom Meeting

No dia 10/12, a partir das 14h, ocorre o I Webinar de
Nutrição e Hotelaria, uma realização do Instituto de
Conhecimento, Ensino e Pesquisa (ICEP). Todos os temas
previstos abordam a nova realidade pós-Covid 19. Dentre os
assuntos, estão: estratégias para redução de custos e
otimização do cardápio; como manter a aceitação alimentar
diante da alteração do paladar; estratégias para enfrentar o
pico da pandemia. Para acessar programação completa e
inscrição do evento basta visitar o endereço eletrônico:
encurtador.com.br/kwFWZ  

HOTELARIA

No mais recente curso realizado, que tratou sobre rotulagem
nutricional e as atualizações legislativas, os associados receberam
um formulário perguntando quais cursos desejam que façam
parte da grade 2021. Essa escuta será ampliada para toda a base
por meio das redes sociais. O objetivo é que as demandas reais
sejam atendidas. Algumas sugestões recebidas, por mais de uma
fonte, foram estas: Legislação em Nutrição Escolar; Fitoterapia;
Padrões Microbiológicos e também Técnicas de Liderança 
e Gestão. 

PESQUISA 


