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SINDINUTRI-SP RECEBE NOVA TURMA DE ESTÁGIO
Em convênio com a Universidade Anhanguera Educacional, o SindiNutriSP recebeu no dia 16 de março, pelo segundo ano, estagiárias de Nutrição
na área de Saúde Coletiva. Respeitando a atual fase emergencial, a aula de
integração ocorreu de modo online. A orientação das estudantes, que estão
no sétimo semestre, estará a cargo de duas Nutricionistas dirigentes do
Sindicato, a saber: Vera Vilella, que é mestre em Saúde Pública e reúne
experiência atuando no poder público e como professora universitária,
inclusive como coordenadora de estágios. Ela é também representante do
Sindicato no Comusan. Além dela, Rita Helena Pinheiro, que representa o
CRN-3 no Comusan, acumula experiência também no poder público e em
hospitais. Atualmente trabalha na área da reabilitação infantil. Elas contam
com o apoio de André Luzzi, que é Doutor em Ciências pela Faculdade de
Saúde Pública da USP e ativista em Direitos Humanos e em segurança
alimentar e nutricional.

VALORIZAÇÃO JÁ!

ALERGIA ALIMENTAR

Desde o começo do ano o SindiNutri-SP vem apostando na
palavra de ordem Valorização Já! Este é o slogan que vai
nortear as ações sindicais duante todo o ano de 2021 e,
como sempre, tal lema não será apenas um discurso. Uma
das estratégias para agregar valor aos profissionais é o
fortalecimento da área de benefícios, seja por meio de
produtos e serviços de parceiros, seja por meio das próprias
iniciativas do Sindicato, como por exemplo, os cursos que
tem sido elogiados e prestigiados com turmas com número
de alunos bem satisfatórios Em breve, será lançado plano
odontológico bem vantajoso. Aguarde!

A Nutricionista Renata Pinotti abordou, em curso online
oferecido pelo SindiNutri-SP (20/03), o tema Alergia
Alimentar com uma propriedade que poucos
conseguiriam, isso por ela ser uma das pioneiras nessa
especialidade. Diagnóstico, terapia nutricional, inclusão
alimentar e diferenças entre alergia e demais reações
adversas a alimentos foram alguns dos assuntos tratados.
A iniciativa, que agradou os alunos, contou com o apoio
da UniCesumar, parceria do Sindicato, que ofereceu
brindes para serem sorteados. Veja a grade de cursos de
2021 e faça parte das próximas turmas.

CURSOS ONLINE EM ABRIL: INSCRIÇÕES ABERTAS
Encontros acontecem via plataforma Zoom e associados possuem condições especiais

03 DE ABRIL

10 DE ABRIL

17 DE ABRIL

ALIMENTOS FUNCIONAIS

FITOTERAPIA NO
SISTEMA DIGESTÓRIO

NUTRIÇÃO E ACUPUNTURA

DAS 8H30 ÀS 12H30
PALESTRANTE NATALIA
MARQUES

DAS 8H30 ÀS 12H30
PALESTRANTE SULA DE
CAMARGO

SAIBA MAIS CLICANDO AQUI

TRABALHO ESCRAVO
Pesquisa realizada pelo jornalista Marques Casara, em parceria
com o Ministério Público do Trabalho, identificou seis
multinacionais de alimentos com indícios de exploração de
trabalho escravo e infantil na produção de cacau. As empresas
são: Nestlé, Mondelez, Garoto, Cargill, Barry Callebaut e Olam.
Parte dessas empresas está com ações ajuizadas pelo Ministério
Público do Trabalho. O jornalista afirmou em artigo: “as
empresas não falam publicamente sobre o assunto e limitam-se
a informar que seguem a legislação e que adotam princípios
corporativos de responsabilidade social”.

DAS 8H30 ÀS 17H30
MÓDULO 1 E 2 NO MESMO DIA

PALESTRANTE DEISE LOPES

OU ACESSE WWW.SINDINUTRISP.ORG.BR

Para enfrentar
tempos difíceis, só
com renovação
e união.
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