
Entre 12 e 18 de outubro, durante a Semana Municipal da Alimentação,  ocorrerão diversas atividades
de enfrentamento da fome no país, unindo mais de cem organizações do terceiro setor e da sociedade
civil. Essa grande aliança, da qual o SindiNutri-SP faz parte e é liderada pelo coletivo Banquetaço,
contará também com diversas conferências virtuais, culminando, nos dias 17 e 18 de outubro, com
distribuição de marmitas, ação conhecida como marmitaço, em diversas capitais do país. Integrando
essas atividades, o SindiNutri-SP promoverá eventos juntamente com a Associação Paulista de
Nutrição (APAN) e com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comusan-SP).

Em convênio com a Universidade Anhanguera Educacional, o SindiNutri-SP passa
a receber estagiários de Nutrição na área de Saúde Pública. Respeitando todos 
os protocolos de segurança, as primeiras alunas desse programa tiveram sua
integração na sede da entidade (05/10). A orientação está a cargo de duas dirigentes
do Sindicato. A saber: Vera Vilella, que é mestre em Saúde Pública e reúne
experiência atuando no poder público e como professora universitária, inclusive
como coordenadora de estágios;  Rita Helena Pinheiro, que representa também o
CRN-3 no Comusan, acumula  experiência em hospitais e atualmente trabalha na
área da reabilitação infantil. Elas contam com o apoio enriquecedor de André
Luzzi, que é Doutor em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP e 
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O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
lançou cartilha intitulada Recomendações para a execução do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no retorno
presencial às aulas durante a pandemia da Covid-19. Para baixar 
o material gratuitamente, acesse o site www.sindinutrisp.org.br.
Lembrando que no retorno às atividades laborais o empregador
precisa garantir todos os itens de proteção exigidos. Nutricionistas
podem denunciar irregularidades de modo sigiloso também em
nosso site para que o Sindicato possa tomar as providências.

O SindiNutri-SP, como é de praxe, convidou Nutricionistas de
várias regiões do Estado de São Paulo para renovar representação
do Sindicato e da categoria nas reuniões promovidas pelas
Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional
(CRSANS), cujas atribuições são: compilar diagnóstico da
Insegurança Alimentar e Nutricional da região;  acompanhar
ações/eventos em sua região; auxiliar o CONSEA/SP na criação de
conselhos municipais; Apoiar, articular e organizar junto com o
CONSEA/SP a conferência regional da Segurança Alimentar e
Nutricional, dentre outras. Importante que todas e todos os
Nutricionistas se apropriem desse debate e participem  ativamente.
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LUZIR. GENTE É PRA BRILHAR

O SindiNutri-SP, orgulhosamente, participa (14/10, às 10h) do
19º Simpósio de Nutrição, que ocorrerá durante todo o mês de
outubro, e é uma realização da instituição de Ensino Superior
UNICEP. A presidente Consolação Furegatti promoverá
palestra com o tema "A importância e papel do Sindicato para 
a Categoria Profissional".  As inscrições devem ser feitas pelo
site da UNICEP e, no momento da palestra, haverá um link 
para confirmar a presença e, com isso, gerar o certificado 
de participação. O evento é aberto ao público, alunos e 
profissionais da área da Saúde. Para mais  informações 
basta acessar o portal www.unicep.edu.br/home 
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CAETANO VELOSO

SINDINUTRISP/

ACOMPANHE NOSSAS LIVES EM YOUTUBE.COM/SINDINUTRISP
14/10/2020, às 18h30, palestra sobre Direito à Alimentação Adequada e à Nutrição

15/10/2020, às 17h00, círculo de conversa sobre o papel dos Conselhos, conselheiros e Comusan-SP
VEJA AGENDA COMPLETA EM WWW.GENTEPRABRILHAR.ORG

ativista em Direitos Humanos e em segurança
alimentar e nutricional. Os três responsáveis pela turma, que têm sólida atuação em defesa da Saúde Pública e das políticas
públicas na área da alimentação, vão integrar as alunas à Semana Municipal da Alimentação, que ocorre na cidade de São 
Paulo entre os dias 12 e 18 de outubro. 

 NÃO PRA MORRER DE FOME

Lema foi retirado de canção de
Caetano Veloso


