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CURSO ONLINE ENSINA SOBRE SOFTWARE DE GESTÃO TECFOOD
Os temas tratados no treinamento via zoom serão: Planejamento e Gestão dos
Custos; Excelência no processo de Compras; Automatização do Faturamento;
Inovações e tendências do mercado de FoodService; O evento é uma realização do
SindiNutri-SP em parceria com a Teknisa, empresa especializada em tecnologia
para o segmento alimentício. A palestrante será a nutricionista Arabelle Menezes,
coordenadora de Tecfood, graduada pelo Izabela Hendriz, MBA Executivo em
Gestão de Negócios em Alimentação. Ela também é Gestora Comercial de Food
Service há 15 anos na Teknisa.
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Saiba mais e se inscreva agora: sindinutrisp.org.br/cursos-sindinutri-sp

EDUCAÇÃO CONTINUADA

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

O SindiNutri-SP mantém parcerias com diversas
instituições de ensino, seja oferecendo cursos de nível
superior ou especializações em diversas áreas da Nutrição.
Para aproveitar essa oportunidade, que é extensiva a
associados e seus dependentes, basta acessar a área de
benefícios do site na categoria Educação e Idioma e escolher
a subcategoria Ensino Superior. Existem oportunidades na
modalidade presencial e também EAD. Para usufruir do
benefício os profissionais devem comprovar o vínculo
associativo com o Sindicato. Para isso, basta baixar a
carteirinha digital. Para conhecer os parceiros e baixar seu
documento, acesse: sindinutrisp.org.br/blog.

Estudo mostra que valores do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) estão defasados. O portal G1
ouviu mães e educadores que relatam a dificuldade de
alimentar as crianças e a falta de itens básicos nas refeições
de colégios públicos. Quem estabelece anualmente quais as
quantias transferidas aos estados e municípios é o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Desde
2010, o governo federal não compensa as perdas da inflação
quando repassa os valores do PNAE, segundo levantamento
do Observatório da Alimentação Escolar (ÓAÊ) em parceria
com a Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento
da Educação (Fineduca). Veja em sindinutrisp.org.br/blog.

CFN LANÇA PESQUISA PARA DEFINIR CONTINUIDADE
DE TELECONSULTA DE NUTRIÇÃO APÓS PANDEMIA
A assistência nutricional por meio de teleconsulta de Nutrição foi autorizada em
março de 2020 pelo Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), que suspendeu o
disposto no art. 36 do Código de Ética e Conduta do Nutricionista até a
declaração do fim da pandemia da COVID-19 pela Organização Mundial da
Saúde. Assim, o CFN quer saber a das e dos Nutricionistas sobre a manutenção
das teleconsultas de Nutrição quando for decretado o fim da pandemia.O maior
número de contribuições é fundamental para a análise crítica das questões éticas
e técnicas que perpassam a atuação profissional no campo da alimentação e
nutrição por teleconsulta. Responda em sindinutrisp.org.br/blog.

PERGUNTAS E RESPOSTAS
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
disponibilizou a primeira edição do ‘Perguntas e
Respostas sobre Nutrivigilância – Segurança no
Consumo de Alimentos’. O documento é uma estratégia
de esclarecimento, não regulatório e de caráter não
vinculante. Visa solucionar dúvidas sobre procedimentos
da Nutrivigilância no Brasil e auxiliar serviços de nutrição
e dietética, hospitais, farmácias e drogarias que dispensam
alimentos especiais, setor regulado de alimentos,
consumidores e os interessados no tema. Saiba mais e
baixe em sindinutrisp.org.br/blog.

