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CARTA ABERTA ESTIMULA APOIO À VALORIZAÇÃO DO
PROFISSIONAL NUTRICIONISTA
O SindiNutri-SP publicou (05/11) Carta Aberta intitulada “O que os profissionais Nutricionistas esperam dos candidatos
em 2020”. Em resumo, o pedido é por valorização, inclusive salarial, para a categoria e que esse objetivo seja buscado
pelos eleitos nos próximos dias 15 e 29 de novembro. Diz o texto: “o objetivo do presente é pleitear a adequação dos
salários dos atuais funcionários e nos futuros concursos, bem como, isonomia salarial e de carga horária com outros
profissionais (...) com atuação na mesma área da saúde”. A carta também apoia outras iniciativas, de caráter mais
técnico, tais como as cartas abertas do Sistema CFN/CRN e também do coletivo Aliança Pela Alimentação Adequada e
Saudável, dentre outras. O SindiNutri-SP já começou a receber os primeiros apoios de candidatos e, caso eles sejam
eleitos, serão cobrados e auxiliados no cumprimento da promessa. Para ler a carta na íntegra, que também destaca o
papel do Nutricionista na alimentação escolar, acesse www.sindinutrisp.org.br.

ELEIÇÕES 2020

CURSO GRÁTIS

Nos dias 5 e 6 de novembro o canal youtube.com/sindinutrisp
exibiu ao vivo bate-papos suprapartidários com candidatos a
vereador que são reconhecidos por atuarem em prol da
Segurança Alimentar e Nutricional. Esse reconhecimento se deu
porque seus nomes foram indicados por integrantes do
movimento em prol das políticas públicas de alimentação. O
objetivo maior da iniciativa foi cumprido: colocar em pauta
nessas eleições os assuntos pertinentes à uma alimentação
saudável e adequada e, claro, valorizando a orientação de um
Nutricionista sempre. Os vídeos estão disponíveis e merecem
ser compartilhados.

O SindiNutri-SP realiza curso online sobre a nova legislação da
rotulagem nutricional (28/11). O conteúdo é totalmente gratuito
para associados e terá um valor promocional para não sócios e
estudantes, sendo uma condição exclusiva conquistada pelo
Sindicato. A pré-inscrição foi um sucesso, com mais de 200
interessados. Agora, o setor de cursos já está prestes a distribuir o
conteúdo programático e carga horária para todos que anunciaram
o interesse. Em breve, a iniciativa também vai ganhar destaque nas
redes sociais e site da entidade. Novos interessados, podem enviar
nome e telefone para cursos@sindinutrisp.org.br. Fique sócio. Não
fique só!

CAMPANHA CONTRA AGROTÓXICOS CHEGA A CANDIDATOS
A Nutricionista Vera Helena Lessa Vilella, diretora do SindiNutri-SP e militante ativa em
prol das políticas públicas da alimentação, foi a responsável por entregar carta de
compromisso ao candidato a prefeito Márcio França (PSB), que esteve presente em
evento com sindicalistas (03/11). Igualmente, o documento está chegando aos demais
candidatos a prefeito e vereador da Capital. A Carta de Compromissos para as Eleições
no município de São Paulo em 2020, que é intitulada “Pela Comida de Verdade, livre de
agrovenenos, geradora de justiça social e em harmonia com a natureza” é um documento
assinado em conjunto pelo Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo
(SindiNutri-SP), o Movimento Urbano de Agroecologia de São Paulo e também pelo
Comitê Paulista da Campanha contra os Agrotóxicos e Pela Vida. Leia a íntegra da carta
no site do SindiNutri-SP e peça aos seus candidatos a prefeito e a vereador que
assinem.

NOVEMBRO AZUL
O Instituto Nacional do Câncer (INCA) divulgou relatório sobre
práticas alimentares saudáveis e prevenção do câncer. A publicação
foi organizada pelas Nutricionistas Maria Eduarda Leão e Thainá
Alves Malhão, do INCA. A publicação tem o objetivo de fornecer
subsídios técnicos para fundamentar intervenções individuais e
coletivas que promovam práticas alimentares saudáveis associadas
à atividade física, contribuindo para a prevenção e o controle do
câncer no país. Acesse encurtador.com.br/gILUY
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