
Aconteceu no dia 17 de outubro, de forma online, o primeiro dia do “Curso de
Aperfeiçoamento para Nutricionistas: Serviço Comercial de Alimentação - 2020”,
organizado pelo CRN-3, APAN e SindiNutri-SP/SP,  bem como pela ASMAN  e
SINDNUTRI/MS. Estão programados mais dois dias de curso (24 e 31 de outubro), das
8h30 às 12h30, pela plataforma Zoom Meeting. A iniciativa está sendo um sucesso e o
conteúdo, muito elogiado. 

AINDA DÁ TEMPO de participar. Se você for associado do SindiNitri-SP, basta se
inscrever neste link: encurtador.com.br/tuAGI. Mas corra, pois as vagas são limitadas.
Para quem não é sindicalizado e tem interesse no curso, basta ficar em dia com a sua
entidade sindical pelo link  encurtador.com.br/efilr ou entrar em contato pelo telefone
(11) 3337-5263 (atendimento telefônico durante a pandemia: segunda, quarta e sexta, das
10h às 15h). 

O SindiNutri-SP aderiu à campanha Gente é pra brilhar. Não pra morrer de
fome, composta por várias entidades que militam em prol das políticas

públicas na área da alimentação e também na garantia de direitos, tais como
Banquetaço, Ministério Público do Trabalho, Greenpeace,  Universidade
Estadual de Campinas, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Força

Sindical, dentre outros.  Em parceria com o Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional  de São Paulo e com a Associação Paulista de Nutrição,

o SindiNutri-SP realizou dois eventos online. Uma palestra sobre Direito à
Alimentação Adequada e à Nutrição e também um seminário com três painéis

a respeito do Papel dos Conselhos, Conselheiros e do COMUSAN-SP. OS
conteúdos estão disponíveis em www.youtube.com.sindinutrisp. 

Assista, compartilhe e se inscreva. 
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O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, anunciou a
convocação para uma Cúpula Mundial sobre Sistemas Alimentares
em 2021 (encurtador.com.br/cHUX6). Ele destacou que os sistemas
que trazem alimentos para nossas mesas têm um impacto profundo
em nossas economias, na nossa saúde e no meio ambiente. A
iniciativa é boa, porém a forma de convocação e coordenação está
sendo criticada pelo Mecanismo da Sociedade Civil do Comitê de
Segurança Alimentar Mundial. Para acessar o ponto de vista desse
importante coletivo, acesse encurtador.com.br/grzB9

Foi ao ar pela Sala SindiNutri-SP entrevista sobre assédio no ambiente
de trabalho. O SindiNutri-SP recebeu mensagens de Nutricionistas e
outros profissionais relatando a preocupação com o tema e
agradecendo pelo conteúdo informativo. Emocionou o relato de uma
profissional, que não é Nutricionista, desabafando sobre o drama de se
afastar do trabalho e de saber que o agressor continua tendo uma vida
normal, impunemente. Participaram  o psicólogo especializado em
assédio, Arthur Lobato, o advogado do SindiNutri-SP, Silvio Corrêa
Alejandro e a presidente do SindiNutri-SP, Consolação Furegatti, que
reforçou: o site do Sindicato tem uma área de denúncias em destaque e
o sigilo é absoluto. Assista: www.canalresuarante.com.br/sindinutrisp.

QUEM TEM FOME,

O SindiNutri-SP, por conta da pandemia, reformulou o seu
departamento de cursos, que sempre foi muito atuante. Dessa vez, a
entidade tem investido na organização de cursos online e busca a
mesma qualidade de sempre. Por isso, está sendo confeccionado um
curso especial sobre rotulagem nutricional, que contemplará as
informações mais atualizadas sobre essa área, que está sendo uma
opção viável para muitos profissionais se reinventarem. O evento
ocorrerá em novembro de 2020 e a lista de interessados já está
aberta, a fim de tornar ainda mais acolhedor o atendimento de
todos. Custo zero para associados. Inscreva-se o quanto antes, pois as
vagas são limitadas: encurtador.com.br/htAO1 
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