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SINDINUTRI-SP ARTICULA ATUAÇÃO EM CRSANS
No final do ano passado, após muita pressão da sociedade civil organizada,
finalmente ocorreram as eleições para compor as Comissões Regionais de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (CRSANS), instâncias que
auxiliam nas políticas públicas. Das 16 comissões, o SindiNutri-SP terá
representante em 12 delas. Por isso, o Sindicato realizou encontro virtual
entre os conselhereiros eleitos (08/01). O objetivo foi realizar uma integração,
alinhar as ações para 2021 e apresentar a estrutura aos estreantes. Foi também
distribuído um kit de estudo, com material técnico atualizado, que servirá de
base para a mobilização. A coordenação do grupo ficou a cargo de Vera
Helena Lessa Villela, diretora do SindiNutri-SP, e que tem larga experiência
em atuação pelas políticas públicas de alimentação. O time, que é bastante
diversificado, reúne gente nova na atuação em conselhos, bem como
profissionais mais experientes. O papo revelou boa sinergia.

RN 2021

UGT

Apostando em cor mais sóbria, mas sem abandonar o colorido,
o boletim Resumo Nutritivo continuará, em 2021, sendo um
dos principais veículos do Sindicato. Semanalmente, ele chega
a mais de 25 mil pessoas levando informação concisa. O
objetivo é servir como primeira leitura. A partir dele, assuntos
mais importantes são aprofundados em publicações em nosso
site e outros tipos de boletins, bem como nos debates em vídeo
em nosso canal. A nova fase do RN, como ficou conhecido,
passa a contar também com espaço publicitário e textos com
hiperlink, que vão levar o leitor diretamente ao segundo nível
de leitura sempre que ele quiser. Basta clicar no trecho
sublinhado e navegar pelo assunto. Vida longa ao RN!

A União Geral dos Trabalhadores (UGT), da qual o
SindiNutri-SP faz parte, tem demonstrado, na prática, que a
crise econômica e sanitária não desmobilizou o movimento
sindical. Em entrevista à Agência Sindical, o presidente da
UGT, Ricardo Patah, listou várias ações, dentre elas: o apoio
à mobilização dos entregadores de aplicativo contra a
exploração patronal; a articulação junto ao Congresso pela
aprovação do auxílio emergencial de R$ 600, bem como a
luta para mantê-lo; a conquista da divisória de acrílico entre
cobrador e passageiro em transporte público, que é um
grande vetor de contágio. Ações assim provam que o bom
sindicalismo não fugiu nem fugirá da luta. Sindicalize-se!

CARTA ABERTA ABERTA DEFENDE "VACINAÇÃO JÁ!"
Cerca de 40 entidades da sociedade civil, dentre elas a Associação Brasileira
de Imprensa, diversas comissões da Ordem dos Advogados de São Paulo e o
SindiNutri-SP, assinaram carta (03/01) exigindo avanços no processo de
vacinação contra o novo coronavírus com qualidade, aprovação da Anvisa e
acesso gratuito para todos, via SUS. Diz o documento: “O Brasil é um dos
últimos países do mundo em que não há plano de vacinação, nem mesmo
de compromisso de compras dos insumos básicos necessários para essa
imunização”. O texto ainda registra os picos diários de mortos pela doença,
com cerca de 1000 pessoas e quase cinquenta mil novos infectados. UTIs e
leitos de hospitais estão próximos do colapso, o que também agrava ainda
mais a situação daqueles que estão na linha de frente.

TRIBUTO SAUDÁVEL
Boletim do Ministério da Saúde, em outubro de 2020,
documentou que 64,4% dos mortos por covid-19 tinham
diabetes, hipertensão e estavam acima do peso. Diante disso,
a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável intensificou
o alerta ao consumo de açúcar. Paula Johns, que atua no
movimento, criticou o sistema tributário que reduz impostos
de ultraprocessados e bebidas alcoólicas. "Por que o dinheiro
público vai para esse setor e não para outros?", questiona.
Saiba mais e apoie a campanha Tributo Saudável.
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