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SindiNutri-SP
NUTRICIONISTA NA CERTA

O associado em dia com sua anuidade, e que atua como Nutricionista
clínico, tem à disposição uma agenda online onde pode verificar os dias

livres para atender seu paciente com todo o conforto na sede do
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo. Essa digitalização
do agendamento é uma das inovações realizadas pela atual gestão e foi

implantada a pedido da categoria.  O uso do consultório sem pagar nada
é mais um dos benefícios oferecidos pela entidade que defende os

profissionais paulistas. Caso o associado se utilize do espaço apenas uma
vez por ano, a economia com o aluguel de sala e estrutura já compensa, 

e muito, o valor investido. As reservas são feitas pelo WhatsApp (11)
96400-0745 e a quantidade de pessoas por encontro é controlada para

evitar aglomeração e prejuízo ao distanciamento. e muito mais
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 CONSULTÓRIOS GRATUITOS PARA NUTRICIONISTA ATENDER  

GÁS DE COZINHA         

 

CAMPINAS & SUMARÉ         
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O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 

Matéria do Idec alerta: Somente em 2021, o aumento do gás
de cozinha foi de quase 30% até o mês de setembro, sendo
cinco vezes mais do que a inflação acumulada no período.
Além do gás de cozinha, o aumento excessivo nos preços 
dos alimentos,  da conta de luz e outros itens, causados pelo
agravamento da crise socioeconômica, faz com que muitas
famílias recorram a um dos maiores vilões da alimentação: 
o ultraprocessado. O consumo desse tipo de alimento,
ofertados pela indústria como opções mais fáceis e baratas,
tende a aumentar em momentos de crise e representa um
sério problema para a saúde da população. 

A ACT Promoção da Saúde convida a todas as organizações da
sociedade civil e pessoas físicas para que apoiem manifesto
contra a venda do nome da Estação de Metrô Botafogo,
situada no Rio de Janeiro, para a indústria de refrigerantes e
bebidas açucaradas Coca-Cola. Uma das justificativas da ACT
é que a “captura do nome da estação é publicidade disfarçada
e abusiva de um produto cujo consumo é incompatível com a
alimentação adequada e saudável, como demonstram
inúmeras evidências científicas”. Para saber mais sobre o
documento e apoiá-lo, acesse o site www.actbr.org.br e
aproveite para acompanhar outras mobilizações. 

Nos dias 14, 22 e 29 de Setembro foi a vez de três
Nutricionistas que trabalham na Sodexo, cada qual em 
uma unidade, receberem visita e conhecerem de perto
tudo o que o Sindicato realiza. Foram elas: Dra. Crizânia 
e Dra. Daliléia (ambas de Campinas-SP) e Dra. Vivian
(Sumaré-SP). Em contato presencial na base, que é uma 
das formas mais eficientes de ouvir o que a categoria 
pensa e precisa, a presidente do SindiNutri-SP, Consolação
Furegatti,  tem acolhido desabafos e demandas por
melhorias que podem constar das próximas convenções
coletivas. Mais visitas estão programadas.  
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No dia 9 de outubro, Nutricionistas poderão aprender mais sobre
anamnese; recordatório; divulgação de serviços e muito mais no curso

online de Mentoria em atendimento clínico (Módulo 1), com palestra das
Nutricionistas Gimara Satie Ogi e Cristiane Botelho.  

CURSOS: ATENDIMENTO CLÍNICO E TERCEIRA IDADE  

Já no dia 23 de outubro, será a vez de aprender sobre conceitos de
envelhecimento; psiquê, sociologia e sexualidade do idoso; doenças

neurodegenerativas e muito mais no curso online de Nutrição na Terceira
Idade, com palestra da Nutricionista Evie Mandelbaum

Acesse  já: www.sindinutrisp.org.br/cursos-sindinutri-sp.   
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