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NUTRICIONISTA NA CERTA

 Nutricionistas que se formam em 2021, ou que já tenham concluído a
graduação há pelo menos 2 anos, podem aproveitar um evento voltado

para a orientação profissional e que conta com palestras de profissionais
da Nutrição referências em sua área de atuação. Salve a data: 04 de
dezembro, a partir das 8h, via plataforma Zoom. Dentre as áreas de

atuação abordadas estão previstos: O Nutricionista no gerenciamento da
UPR; Consultoria na área de Alimentação; Atuação em Nutrição Clínica

hospitalar; Mentoria em Consultórios de Nutrição; Docência em
Nutrição; Marketing em Nutrição; Nutrição em Saúde Coletiva.
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O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 

Em 2021, o Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São
Paulo (SindiNutri-SP) atendeu e continua atendendo
diversos convites para realizar sua tradicional palestra
sobre mercado de trabalho e a importância da atuação
sindical, que é voltada para estudantes de Nutrição,
geralmente no início do curso. Dia 17 de novembro foi a 
vez da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) receber,
via plataforma online, a presidente do SindiNutri-SP,
Consolação Furegatti para uma descontraída e bastante
produtiva interação com os alunos. As instituições de
ensino interessadas podem entrar em contato via
recepcao@sindinutrisp.org.br. 

Em meados de outubro, foi lançada a edição 2021 do
Observatório do Direito à Alimentação e à Nutrição – Esse
menu não é nosso: falsas soluções para a fome e a
subnutrição. O material, dividido em quatro artigos, foi
organizado pela Rede Global para o Direito à Alimentação 
e à Nutrição (Global Network for the Right to Food and
Nutrition) e contou com a participação de diversas
organizações e movimentos sociais, inclusive do Brasil,
como o Coletivo de Entidades Negras (CEN) e o Fórum
Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e
Nutricional (FBSSAN). Para conferir, acesse
https://sindinutrisp.org.br/blog.

siga quem segue você

SINDINUTRI-SP ENTREGA TABLET PARA SORTEADO 

 ACOLHIDA AO RECÉM-FORMADO ACONTECE EM DEZEMBRO

Conforme regulamento, no dia 08 de julho foi realizado, de
modo online, sorteio para quem participou da pesquisa

online Valorização Salarial dos Nutricionistas 2021. A adesão
foi um sucesso. Mais de 3800 pessoas concorreram à

premiação, pois cumpriram os critérios mínimos para a
participação. O prêmio para a primeira pessoa sorteada foi
um tablet. Quem ganhou foi o Nutricionista Renan Ometto

Lazzarini, que visitou a sede no dia 18 de novembro, foi
recebido pela presidente Consolação Furegatti e saiu com 

seu presente mais que merecido. Parabéns! 

Saiba tudo em: https://sindinutrisp.org.br/acolhida-2021

Evento online orienta sobre as 7 principais áreas de atuação nutricional

04/12/21, sábado, das 8h às 14h30INSCREVA-SE JÁ:

Para que os estudantes da graduação possam ficar 
por dentro de diretrizes essenciais ao bom exercício
profissional, é possível acessar online o Guia de
Princípios de Ética e Conduta do Acadêmico de
Nutrição. O conteúdo foi elaborado por meio de 
parceria entre os conselhos de nutricionistas 
de 5 regiões,  a saber: CRN-2, CRN-3, CRN-8, CRN-9 e
CRN10. Para baixar o guia gratuitamente, basta acessar 
o site https://sindinutrisp.org.br//blog/geral/guia-
online

ERRATA       
Na edição 77 do Resumo Nutritivo, publicamos
erroneamente que a Dra. Shirlei Tessarini é
mestranda, mas a informação correta a se registrar é
que ela é mestra em Ensino de Ciências e Saúde.
Ressaltamos que o objetivo da matéria foi destacar o
importante trabalho que ela realizou desenvolvendo
um manual completo sobre o ora-pró-nobis. Leia
mais em https://sindinutrisp.org.br//blog/geral/ora-
pro-nobis
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