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CANAL DE DENÚNCIAS COMBATE FALTA DE VACINAÇÃO
O canal de denúncias do Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo
(SindiNutri-SP) registrou aumento de mensagens recebidas e tem sido um importante
aliado no combate à falta de vacinação, já que é sigiloso e a demanda encaminhada
chega diretamente ao departamento jurídico do Sindicato. Muitos integrantes da
categoria estão com medo de reclamar, principalmente aqueles que atuam em hospitais.
"Já tivemos casos de a denúncia começar a ser feita nas redes sociais, mas o profissional
deixou de enviar as informações por conta de temer represálias no ambiente de
trabalho. Isso é um absurdo!", destacou a presidente do SindiNutri-SP, Consolação
Furegatti. Segundo ela, o Sindicato é o maior aliado da categoria nesse momento e não
pode ser deixado de fora. O jurídico do Sindicato reforçou o envio de carta aberta a
hospitais paulistas exigindo Vacina Já para Nutricionistas.
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As redes sociais do SindiNutri-SP estão a serviço da Vacina Já. A
estratégia tem sido acolher denúncias de Nutricionistas que não
estão sendo vacinados em seus municípios. A partir disso, além
de oficiar diretamente a Prefeitura, por meio do jurídico, estão
sendo programadas postagens que questionam as cidades
nominalmente sobre o porquê dessa demora, injustificável. A
exposição tem estimulado novas denúncias, que é o que o
Sindicato precisa para agir com legitimidade, já que é o
representante da categoria. Avanços têm sido notados. Quando
a cidade registra vacinação profissionais da Nutrição, recebe
postagem elogiosa.

Está sendo preparada mais uma campanha online, dessa
vez pela valorização dos Nutricionistas na alimentação
fora do lar. É legítimo que esse setor e seus
representantes reivindiquem a abertura de suas
unidades ao público, desde que respeitadas todas as
condições de higiene na manipulação dos alimentos. O
profissional da Nutrição, que muitas vezes não é
contratado por uma ineficaz economia orçamentária, é
o protagonista nesse momento de crise sanitária. É
preciso sensibilizar empregadores, e também governo,
para que seja estimulada a contratação de Nutricionistas.

NUTRIÇÃO EM DOENÇAS
INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS
"Muito esclarecedor, dinâmico"; "Maravilhosa aula, mestre
TOP"; "Excelente em todos os aspectos". Esses foram alguns dos
elogios, entre muitos outros, registrados pelas participantes do
curso online de Nutrição em DII, com a Nutricionista Izabel
Lamounier, que atua também pela Associação Brasileira de
Colite Ulcerativa e Doença de Crohn (ABCD), que tem um
importante papel na difusão de informações e defesa dos
pacientes. As inscrições para o próximo curso já estão abertas e o
tema será Educação Alimentar e Nutricional na Infância e
Adolescência

FOME

A falta de dinheiro para comprar comida era problema
registrado em 34,9% dos domicílios brasileiros em 2004. Essa
porcentagem, que chegou a recuar para 22,6% em 2013, voltou a
subir e atingiu o pico de 36,7%, em 2018. Quem lembra esses
tristes números é o economista Marcelo Neri, diretor da
Fundação Getúlio Vargas (FGV Social) em entrevista para o
Correio Braziliense. Ele é um dos entrevistados em matéria que
trata dos desafios para a segurança alimentar no Brasil. Leia via
site da ACT, organização não governamental que atua na
promoção e defesa de políticas de saúde pública.
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