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Associado SindiNutri-SP tem 20% de desconto em livros da 
Manole, que há mais de 50 anos é referência na publicação 
e venda de livros e também cursos em diversas áreas do 
conhecimento, principalmente a saúde. Por isso, o 
Sindicato fechou parceria para que as e os Nutricionistas 
associados possam ter acesso a esse mundo de 
conhecimento de um jeito mais fácil. Basta o 
sócio verificar qual livro de nutrição ele se interessa e 
informar pelo e-mail  do Departamento de Benefícios: 
beneficios@sindinutrisp.org.br. Para acessar página com 
todos os títulos incluídos nessa parceria, acesse o blog 
www.sindinutrisp.org.br/blog ou envie WhatsApp para o 
número (11) 96400-0745. 

A ACT Promoção da Saúde lançou a cartilha“Proteção da 
escola contra a interferência das indústrias de alimentos”, 
para download gratuito. A publicação desvenda táticas da 
indústria de ultraprocessados para entrar nas escolas e 
promover suas marcas e produtos, apesar do mal que seu 
consumo pode fazer à saúde dos estudantes.  “As táticas 
utilizadas pelas indústrias para entrar nas escolas são feitas 
para confundir a comunidade escolar e famílias: parecem 
atender demandas concretas das escolas, aparentam 
contribuir para a sustentabilidade, cultura e saúde, quando, 
na verdade, têm objetivo comercial por meio da promoção 
de uma boa imagem pública”, afirma Kelly Alves, 
nutricionista e especialista em saúde pública da ACT.

 

CURSO ONLINE EXPLICA ATUAÇÃO COMO PERSONAL DIET 

O Nupens lançou mais um fascículo da série Protocolos 
de uso do Guia Alimentar para a População Brasileira na 
orientação alimentar, em uma parceria com o Ministério 
da Saúde, voltada a crianças de 2 a 10 anos. A edição 
dedicada ao cuidado com crianças traz seis grandes 
recomendações para este público: entre elas, o estímulo ao
consumo diário de frutas, verduras e legumes e, em 
especial, o incentivo ao consumo de feijão, um marcador 
da alimentação adequada e saudável. Para saber mais sobre 
o material e como baixar, acesse: sindinutrisp.org.br/blog.

O evento é 100% online, via zoom, e ocorre dia 21 de maio, das 8h30 às 13h30
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Levantamento feito entre 1º e 14 de dezembro registrou que cerca de 6 mil 
pessoas buscaram ajuda em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) devido à 
fome. Das 483 UBSs que responderam ao levantamento, 122 afirmaram 

possuir demanda de atendimento para indivíduos com sintomas decorrentes 
da fome. A maior demanda desse atendimento ocorreu na zona sul da 

cidade, que respondeu por 53% dos casos. Ela é seguida pela região norte, 
com 20%. Outros 12% dos casos ocorreram na região leste, 9% na região oeste 

e 3%, no centro. Alguns casos não tinham a região demarcada. Dossiê foi 
produzido pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal.

S S

Dentre os assuntos abordados estarão: Noções gerais de 
empreendedorismo em nutrição; Etapas do serviço e elaboração 
da proposta de serviço; Precificação do custo do serviço; Cálculos 
nutricionais individualizados; e muito mais. A palestrante será a 

Nutricionista Claudete Nyarady. Ela tem destacada atuação na área 
clínica e segue a conduta da Nutrição Humanizada. Além disso, 

possui experiência em atendimento individualizado e 
personalizado a pacientes idosos e crianças com patologias, bem 

como atua na reeducação alimentar de adultos. Acesse agora: 
https://sindinutrisp.org.br/cursos-sindinutri-sp
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