
Resumo 
Nutritivo

FAÇA
PARTE DA
MUDANÇA

Comunique-se!

AL
IM

EN
TA

ÇÃ
O CO

RRETA

SindiNutri-SP
NUTRICIONISTA NA CERTA

O objetivo do curso é aprimorar a atuação profissional nos segmentos de
restaurantes comerciais, padarias, buffet, entre outros, possibilitando
uma ampliação do mercado de trabalho e uma melhor qualidade do

serviço prestado junto à população. Quem é associado do SindiNutri-SP,
e também está em dia com o CRN-3, tem prioridade até o completo
preenchimento das vagas reservadas ao Sindicato. Para isso, basta se

inscrever o mais rápido possível por meio do site
https://sindinutrisp.org.br/curso-aperfeicoamento-2021 (vagas

limitadas). No endereço é possível também acessar o regulamento e a
programação completa. 
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O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 

No dia 19 de outubro, o SindiNutri-SP abriu espaço no
Youtube para a exibição de um seminário organizado pela
Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional de
Sorocaba. O evento celebrou o mês da alimentação e contou
com palestra e cinco apresentações de 4 municípios para
garantir a segurança alimentar. A palestra inicial teve como
tema “A importância da alimentação saudável” e foi
proferida pela professora e Nutricionista Maria Rita
Marques de Oliveira, da UNESP. Para assistir ao evento na
íntegra, bem como a demais vídeos que abordam o tema
alimentação saudável, acesse: youtube.com/sindinutrisp. 

No dia 16 de outubro, quando se celebrou o Dia Mundial
da Alimentação, ocorreu a posse da 8ª gestão do Conselho
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de São
Paulo, o Comusan. O exercício do mandato é de 2021 a
2023 e a cerimônia foi realizada na sede do  Centro de
Referência em Segurança Alimentar e Nutricional da Vila
Maria, distrito da Zona Norte da capital. Dentre as
empossadas, estava a Nutricionista Dra. Vera Villela, que é
dirigente do SindiNutri-SP e representante do Sindicato
no órgão, cujo objetivo é contribuir para que cada
paulistano tenha acesso à alimentação de qualidade. 

Aula online vai ensinar (30/10) Nutricionista a produzir
conteúdos para cada tipo de público, de forma estratégica e
focada em transformar a audiência em clientes. Quem
coordena essa imersão é a profissional de Relações Públicas
e especializada em Marketing, Li Silva. Ela ajuda a fortalecer
o empreendedorismo por meio de diversas ações
educativas.  Nutricionista associado ao SindiNutri-SP tem
condição especial. De R$ 97,00, vai pagar R$ 72,00 e
também receberá um calendário editorial de presente +
desconto em uma menotoria. Acesse:
https://sindinutrisp.org.br/imersao-conteudo-criativo.

siga quem segue você

ASSOCIADA BRILHA EM PRÊMIO JOSUÉ DE CASTRO    

ASSOCIADO SINDINUTRI-SP NÃO PAGA: CURSO DE SERVIÇO
COMERCIAL DE ALIMENTAÇÃO 2021

O SindiNutri-SP participou, presencialmente, da premiação Josué de Castro
(20/10), que destacou iniciativas voltadas à formulação de soluções concretas para

o combate à fome. A ação foi do Governo do Estado de São Paulo, por meio do
Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Consea/SP).

A presidente Consolação Furegatti parabenizou todos os participantes pelos
trabalhos inscritos, citando em especial a Nutricionista Dra. Catarina Vezetiv

Manfrinato, associada do Sindicato e que é integrante do projeto premiado em
primeiro lugar na categoria melhor pesquisa científica realizada por universidades
ou instituições de pesquisa públicas ou privadas do Estado de São Paulo.  O grupo

mantém uma horta comunitária no bairro de Heliópolis, na capital paulistana. 
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