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O incentivo para filiação ao SindiNutri-SP ainda garante a todos os

participantes o acesso gratuito a 4 cursos e também a diversos benefícios, tais
como assistência odonto grátis por 12 meses e sala equipada para

atendimento clínico. O tema da ação deste ano é “A melhor da história”, cujo
objetivo é ressaltar o desconto inédito de até 15% para quem se filiar até 30 de

novembro. Após isso, os descontos serão de 10% (até 29/12) e 5% (até  17/01).
Além de acesso a benefícios especiais, os participantes vão concorrer a sorteio

de prêmios em dinheiro, totalizando R$ 5.000. Serão quatro felizardos
divididos da seguinte forma: 1º sorteio R$ 2000,00; 2º sorteio R$ 1500,00; 3º

sorteio R$ 1000,00; 4º sorteio R$ 500,00  
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www.sindinutrisp.org.br
/ S IND INUTR ISP

O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 

O SindiNutri-SP não liga pedindo para realizar
depósitos. Uma quadrilha usou dados públicos para

abordar profissionais que possuem processos judiciais
em andamento e pediu depósito em nome da

responsável pelo nosso jurídico. Nunca realize
pagamentos e, caso seja abordado, bloqueie o número.

Todas as medidas legais contra essa fraude já estão
sendo tomadas. Em caso de dúvidas, fale com o seu

Sindicato via WhatsApp: (11) 96400-0745. 

Em outubro de 2021, a equipe SindiNutri-SP respondeu e
enviou cerca de 576 mensagens via WhatsApp; participou
de ao menos 33 encontros presenciais ou remotos,
sempre respeitando os protocolos sanitários; bem como
publicou 170 conteúdos nas redes sociais. Estes são apenas
alguns dados do relatório mais atual Nosso Mês em
Números, que se propõe a ser uma métrica objetiva para
registrar as diversas atividades realizadas pela entidade
representando e defendendo as e os Nutricionistas
paulistas. O próximo relatório está previsto para ser
publicado na primeira quinzena de dezembro. A
iniciativa reforça o compromisso com a transparência. 

Gastronomia hospitalar; gestão de pessoas e custos;
lactário; controle de qualidade e eventos. Esses são apenas
alguns dos temas que serão abordados no curso online de
Nutrição e Gestão Hospitalar que o SindiNutri-SP oferece
no dia 20 de novembro, a partir das 8h30 da manhã.
Quem vai apresentar o conteúdo e tirar dúvidas ao vivo é a
Nutricionista com MBA em Gestão dos Serviços de Saúde,
Marisa Bailer, que é coordenadora de Nutrição do Hospital
Alvorada, gestora de indicadores da UHG Brasil, além de
ser docente do Instituto Racine e do GANEP Brasil. Para se
inscrever clique aqui ou acesse diretamente o endereço
https://sindinutrisp.org.br/cursos-sindinutri-sp.

siga quem segue você

MANUAL  EXPLICA TUDO SOBRE ORA-PRO-NÓBIS 

 PROMOÇÃO ASSOCIATIVA 2022 CONCEDE MAIOR DESCONTO 
DA HISTÓRIA E MANTÉM PREMIAÇÃO EM DINHEIRO 

De acordo com estudos, a planta ora-pro-nóbis (OPN) é uma
excelente fonte de proteína, fibras, ácido ascórbico, cálcio e ferro.

Mas, como ela ainda é uma ilustre desconhecida da grande maioria
dos brasileiros, a Nutricionista Shirlei Tessarini, que é mestranda em

Ensino de Ciências e Saúde, resolveu estudar o tema a fundo, com
rigor acadêmico e muita clareza na divulgação por meio de um

manual. O conteúdo foi feito em parceria com a química Regina
Mara Silva Pereira, que é professora no mestrado que Shirlei cursa.

A parceria rendeu um guia que, além de prático, é bem fundamento.
O objetivo maior é ensinar como utilizar e prescrever esse 

rico alimento. 

Saiba tudo em: www.sindinutrisp.org.br/promocao-associativa-2022 

Baixe 
       Grátis

saiba como em
www.sindinutrisp.org.br/blog

ATENÇÃO NUTRICIONISTA
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