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Diversas entidades integram a Ação Coletiva Comida de
Verdade: aprendizagem em tempos de pandemia.  Como
marco inicial, o grupo criou um rico e amplo acervo
bibliográfico gratuito para que fique à disposição de
Nutricionistas, pesquisadores, professores, estudantes,
profissionais de diversas áreas e outros segmentos da
sociedade civil, para dar conta da da urgência de
compreender os percursos do abastecimento alimentar 
no Brasil em meio à pandemia. 
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O Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo (SindiNutri-SP) divulgou carta
aberta às autoridades pedindo tratamento justo e vacinação aos profissionais que atuam

na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19. De acordo com a entidade, os
trabalhadores que exercem suas atividades em hospitais e têm contato com pacientes

infectados devem ser priorizados para a imunização. E deu certo. A presidente do
SindiNutri-SP, Consolação Furegatti, afirma que toda a equipe de Nutrição do Hospital

do Servidor Público, em São Paulo, recebeu a primeira dose do imunizante. “Vamos
continuar com nossa reivindicação para que a vacina chegue para as nossas

Nutricionistas que estão trabalhando, juntamente com outros profissionais da saúde”,
afirma a dirigente. E ela acrescenta: “Vamos seguir atuando para que todos os

profissionais sejam imunizados”, afirma Consolação. (Com Agência Sindical)

O SindiNutri-SP deu  mais um passo para fortalecer duas bandeiras importantes para a categoria dos
Nutricionistas: um piso salarial que seja estipulado por Lei e a redução da carga horária semanal para 30 horas,
a fim de se igualar com as demais categorias da Saúde. A entidade enviou ofícios a deputados que são autores

de projetos de Lei com esses objetivos e já começou a contatar outros parlamentares para apoiarem a retomada
desses projetos pela nova mesa diretora da Câmara dos Deputados. “Estamos num momento oportuno, já que

pela primeira vez temos uma grande aliança com outros Sindicatos da Saúde, tais como médicos, enfermeiros,
psicólogos e farmacêuticos”, aposta a presidente do SindiNutri-SP, Consolação Furegatti. Além disso, o

sindicalismo está mais unido do que nunca e liderando a defesa de pautas importantes como a vacinação em
massa, a manutenção do auxílio emergencial e também combatendo a precarização das relações de trabalho,

que foram bastante prejudicadas com a Reforma Trabalhista em 2017. O SindiNutri-SP pretende lançar
campanha nas redes sociais em breve, defendendo o piso mínimo e as 30 horas. 

Entidades sindicais de trabalhadores da Saúde, mais uma
vez, se unem para denunciar que os planos de vacinação
nacional e paulista são deficitários. Em nota conjunta, as
entidades exigem das autoridades, dentre outras ações, “a
vacinação para todos os trabalhadores da saúde
imediatamente, incluindo terceirizados, serviços de
apoio; testagem em massa, EPIs e profissionais suficientes
para o enfrentamento da pandemia no serviço público;
Tratamentos baseados em evidências. O texto ainda
lamenta a politização do processo de vacinação, que só
atende interesses eleitorais de 2022.

O Auxílio Emergencial de R$ 600,00, para mais de 60
milhões de brasileiros, nasceu da luta sindical.  Ricardo Patah,
presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT) comenta:
“A situação do povo brasileiro seria catastrófica se não fosse
esse Auxílio, que precisa voltar a ser pago pelo Estado
[Governo Federal], até que a pandemia seja dominada”.  O
sindicalista cita também pressão pela continuidade da
desoneração da folha. Diz : “Ajudamos a derrubar duas MPs e
começamos o ano com a definição de uma pauta enxuta,
centrada na questão da vacina pra todos, da continuidade do
Emergencial". O SindiNutri-SP é filiado à UGT. 
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