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30 HORAS SEMANAIS PARA NUTRICIONISTAS JÁ
Recentemente, campanha virtual relembrou a luta para que Nutricionistas na área da Saúde possam cumprir jornada de 30 horas
semanais e não de 40 horas, como atualmente. O pleito é justo, já que outras categorias, que também enfrentam o mesmo cenário
de calamidade e condições precárias da Linha de Frente, já vivem essa realidade. A luta pelas 30 horas semanais é histórica no
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo (SindiNutri-SP), que já realizou diversas campanhas no passado. Essa bandeira
faz parte da atual gestão e foi fortalecida , de forma inédita, com a união em 2020 do SindiNutri-SP com outros Sindicatos de
profissionais da Saúde, tais como Médicos, Enfermeiros, Psicólogos e Farmacêuticos, que estão construindo uma frente única de
atuação para 2021. “Além dessa união de Sindicatos, precisamos muito da participação da base e foi isso que nós buscamos neste
ano. Mudamos toda a comunicação da entidade, instituímos novas formas de interagir e mantivemos o que estava bom,
justamente para que mais Nutricionistas entendam que sem fazer parte do Sindicato a luta será mais difícil e inglória”, afirmou a
presidente do SindiNutri-SP, Consolação Furegatti. A campanha pela internet citada foi registrada na plataforma E-cidadania, do
Senado Federal, que justamente serve para que qualquer cidadão possa promover ideias. Caso tal ideia atinja o número de 20.000
apoios, ela é apreciada em comissão do Senado sobre a viabilidade de virar projeto de lei. Infelizmente, até o dia 3/12, a ideia tinha
atingido pouco mais de 10% da meta. Acesse, apoie e sindicalize-se já: https://cutt.ly/Uhvbu5P
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Profissionais Nutricionistas estão cada vez mais inseridos no
papel de liderança em instituições da sociedade civil
organizada. Esse protagonismo foi exemplificado na live
promovida pelo SindiNutri-SP, em parceria com o Canal
Restaurante (30/11). O encontro reuniu as Nutricionistas
Natália Gebrim, do Fórum Paulista de Soberania e Segurança
Alimentar e Nutricional; Heloísa Michelon, do Coletivo
Banquetaço; e também o Nutricionista Rafael Riojas, do
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Imperdível e,
claro, ficou gravado em playlist no youtube.com/sindinutrisp

O curso online sobre Nova Legislação na Rotulagem
Nutricional, oferecido gratuitamente aos associados
(28/11), foi um sucesso de crítica. Estiveram presentes mais
de 30 profissionais e todos puderam interagir e se
atualizar com esse tipo de atuação que é tanto uma forma
de renda extra, como boa opção para empreender
integralmente. Em avaliação através de formulário online,
95% dos alunos consideraram o curso excelente e 100%
aprovaram conteúdo programático. Ao todo, 21
participantes votaram.

ONLINE, ACOLHIDA INCLUI MAIS PROFISSIONAIS DO INTERIOR

Reprodução de uma das páginas do aplicativo Zoom Meeting

CARTA

No dia 5 /12 ocorreu a sétima edição do já tradicional evento Acolhida ao
Nutricionista Recém-Formado. Com 7 palestras temáticas, profissionais referência
puderam contar sobre os desafios de suas especialidades a um público de
profissionais que está procurando conhecer mais sobre onde e como atuar. A
primeira edição online deste evento, que sempre lotou espaços físicos nas edições
anteriores, marcou a possibilidade de maior acesso de profissionais que atuam e
residem fora da Capital. O destaque dessa dição online foi o aumento da
interatividade. Os palestrantes, não raro, iam acompanhando o chat da plataforma
de transmissão enquanto falavam e com isso tomavam ciência dos comentários
praticamente em tempo real, o que conferiu não só dinamismo, mas também
estimulou ainda mais o debate . A edição 2021 já está sendo pensada e a organização
torce para ter permissão de fazê-la presencialmente, mas sem deixar de contar com
os recursos digitais que incluem Nutricionistas fora da Capital e engajam mais o
público

A Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) lançou
carta aberta (20/11) com apelo às autoridades políticas e
sanitárias para a necessidade de articulação das ações nos níveis
federal, estadual e municipal em caráter emergencial, a fim de
conter a nova escalada de contaminações pela Covid-19. A
entidade, que reúne pessoas físicas e instituições, se colocou à
disposição das autoridades públicas para “auxiliar na
construção de estratégias que possam aliviar o sofrimento de
nossa população”. Leia a íntegra em https://cutt.ly/lhvQI7V.
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