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PLANO ODONTOLÓGICO PARA NUTRICIONISTAS
O SindiNutri-SP passou a cadastrar interessados em aderir ao benefício
que está prestes a ser lançado: assistência odontológica em condições
imperdíveis para Nutricionistas e seus dependentes. Os cadastrados
receberão em primeira mão informações sobre o plano odontológico
corporativo do SindiNutri-SP e outros benefícios exclusivos, bem como
poderão escolher aderir ao plano prioritariamente. O plano corporativo
contempla, dentre outras vantagens: rede nacional credenciada com mais
de 15 mil dentistas; atendimento de urgência/emergência com plantão 24
horas em todos os dias da semana; Além disso, não tem co-participação e
toda a cobertura está atualizada de acordo com o rol de procedimentos
determinado pela Resolução RN 211, da Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS; Acesse a ficha de pré-cadastro. Central de dúvidas:
WhatsApp (11) 96400-0475 (atendimento de segunda a sexta, das 9h às 17h).

LARISSA BOMBARDI

ATO SOLENE

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
de São Paulo (Comusan), no qual o SindiNutri-SP possui
representação, divulgou nota de apoio à professora Larissa
Mies Bombardi, que tem sofrido ameaças e perseguições em
razão de suas importantes pesquisas científicas sobre o uso de
agrotóxicos em nosso país. O episódio é mais um de tantos
enfrentados por aqueles que têm a coragem de se colocar à
disposição do interesse público. O documento é mais do que
um gesto de solidariedade, mas um alerta de que ela não está
sozinha. Todos juntos pela valorização da ciência, liberdade e
proteção à mulher.

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP)
realizou (31/03) ato solene por meio de transmissão ao vivo
na internet com o tema: O Parlamento na garantia do Direito
Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas. A iniciativa
integra um ciclo de diálogos sobre alimentação, agricultura e
nutrição nos Municípios e conta com apoio da Frente
Parlamentar pela Reforma agrária, Agricultura familiar,
Segurança Alimentar e Regularização Fundiária Rural da
ALESP. O Fórum Paulista de Soberania e Segurança
Alimentar, que divulgou o evento em massa, tem se
destacado na luta por políticas públicas contra a fome.

ALIMENTOS FUNCIONAIS
Dia 03/04 o SindiNutri-SP realizou curso sobre Alimentos
Funcionais ministrado pela Nutricionista Natalia Marques,
que também coordena os cursos de pós-graduação VP
Centro de Nutrição Funcional . Ela apresentou panorama
completo desses alimentos, a visão da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, bem como a aplicabilidade deles nos
cardápios e muito mais. Em avaliação online preenchida
pelos participantes, uma aluna destacou: "Natália, você
precisa fazer mais aulas! Estou amando!".

SAÚDE INFANTIL
O plenário do STF julgou (25/03), por unanimidade, que é
constitucional a lei baiana 13.582/2016 que proíbe a
comunicação mercadológica dirigida às crianças nos
estabelecimentos de educação básica no estado da Bahia. É
uma vitória para a defesa da saúde e da infância. A ACT
Promoção da Saúde, o Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (Idec) e o Instituto Alana atuaram no processo
como amicus curiae em defesa da lei, na ação direta de
inconstitucionalidade – ADI 5.631 movida pela Associação
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert).

PRÓXIMOS CURSOS ONLINE
ABRIL

10

sábado

ABRIL

17

sábado

Fitoterapia no
sistema digestório
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DAS 8H30 ÀS 12H30

Nutrição e Acupuntura
da medicina tradicional
chinesa às práticas
integrativas

DAS 8H30 ÀS 17H30 2 módulos
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