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PROMOÇÃO PRESENTEIA COM BOLSAS PERSONALIZADAS
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O SindiNutri-SP inaugura suas ações pelo Dia do Nutricionista 2022,
que é comemorado no dia 31 de agosto, com um brinde inédito e
exclusivo: bolsas térmicas personalizadas. E, claro, quem poderá ter
acesso antecipado a esse mimo são os sócios do Sindicato. Por isso, foi
organizada uma promoção que vai contemplar 31 associados em dia
com suas contribuições sindicais que cumprirem o regulamento. A ideia
é que os participantes da promoção enviem vídeos de até 1 minuto
declarando seu amor à profissão. Mas antes de se preparar para essa
gravação tão importante, não deixe de consultar todas as informações e
regulamento desta promoção em: sindinutrisp.org.br/blog.

SUA SAÚDE

JORNADA DE EAN

Nutricionistas paulistas associados ao Sindicato têm acesso
a diversas clínicas de exames laboratoriais em condições
especiais. Para aproveitar essa oportunidade, basta acessar a
área de benefícios do site e selecionar na área de busca a
categoria Saúde e Bem-Estar e, depois, escolher a
subcategoria Clínicas e Exames laboratoriais. Existem
parceiros em cerca de 15 cidades paulistas, que atendem
também regionalmente, inclusive no litoral sul. Para
desfrutar dos benefícios é necessário apresentar carteirinha
de associado. Conheça os parceiros e as cidades onde eles
estão presentes acessando o blog do Sindicato em
sindinutrisp.org.br/blog.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) reabriu o prazo para os participantes da 4ª Jornada
de Educação Alimentar e Nutricional (Jornada EAN)
enviarem suas atividades. As escolas públicas da educação
infantil e do ensino fundamental terão até 31 de julho para
encaminhar ações realizadas com os estudantes sobre os
temas 1 e 2. A informação foi reforçada pelo site do
Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) e pode ser
acessada na íntegra por meio do blog do SindiNutri-SP:
sindinutrisp.org.br/blog. A Jornada ocorre desde 2017 e
tem o objetivo de incentivar o debate e a prática de ações
de educação alimentar e nutricional no ambiente escolar.

EM JULHO: SINDINUTRI-SP DISPONIBILIZA ACESSO
GRATUITO A ESPETÁCULOS DE HUMOR
foto: www.sumengenharia.com.br/obras

O SindiNutri-SP, em parceria com o Clube Barbixas de Comédia, está
oferecendo acesso gratuito a diversos espetáculos da casa no mês de julho
de 2022. A agenda completa, bem como modo de conseguir esse benefício,
podem ser acessados em sindinutrisp.org.br/blog. A oportunidade é
destinada a Nutricionistas devidamente inscritos no CRN-3 e com atuação
profissional no Estado de São Paulo, que é a base representada pelo
SindiNutri-SP. As vagas são limitadas e as listas dos beneficiados serão
fechadas com três dias de antecedência de cada espetáculo.

ÁGUA COM AGROTÓXICO
Cientistas descobriram níveis elevados de 11 agrotóxicos na água
que abastece 127 cidades produtoras de grãos no oeste do Paraná.
Segundo o estudo, o problema está associado a pelo menos 542
casos de câncer diagnosticados em moradores da região entre 2017
e 2019. O trabalho de pesquisadores da Unioeste e da universidade
americana Harvard foi recém-publicado na Environment
International, periódico internacional de artigos científicos. Outro
lado: a Sanepar (estatal responsável pelo saneamento básico no
Paraná) disse que na época do estudo os dados do Sisagua estavam
incompletos, com poucas opções para o registro, feito diretamente
pelas prefeituras. Leia tudo em sindinutrisp.org.br/blog.

