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SINDINUTRI-SP NOTIFICA TV E RÁDIO APÓS CITAREM NUTRICIONISTAS
O Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo (SindiNutri-SP) notificou dois programas jornalísticos (12/02) e pediu
retratação após comentários, em ambos os veículos, colocarem sob suspeita a vacina para Nutricionistas, sugerindo que esse
profissional não é linha de frente e, portanto, vaciná-lo não deveria ser prioridade. Tais falas, como argumenta a notificação,
demonstram total desconhecimento sobre o papel dos Nutricionistas durante a pandemia. "Repudiamos veementemente as
falas, uma vez que os Nutricionistas atendem o público na linha de frente [inclusive em UTIs] e também se alistaram, a pedido
do Ministério da Saúde, no programa Brasil Conta Comigo, que visava organizar a atuação dos trabalhadores da Saúde em
ações de prevenção e combate à pandemia", afirmam os documentos assinados por Consolação Furegatti, presidente do
SindiNutri-SP. Os veículos notificados foram TV Cultura (Roda Viva) e Rádio Nova Brasil FM (Nova Manhã). A notificação
ainda cita que o Ministério da Saúde, no anexo II do Plano Nacional de Vacinação, inclui os Nutricionistas no grupo
prioritário para receberem as doses do imunizante. Ao final, o texto pede que as emissoras corrijam a informação deixando
claro que o Nutricionista é, sim, profissional da Linha de Frente e, por isso, sua vacinação prioritária é legítima. Até o
fechamento desta edição, o Sindicato recebeu resposta positiva da rádio Nova Brasil e aguarda posicionamento da TV Cultura.

SORTEIO AO VIVO

FORMAÇÃO SINDICAL

Foram, ao todo, sorteadas 13 pessoas em premiação que
contou com transmissão ao vivo pelo Facebook, que ficou
gravada. Conforme regulamento, no dia 10 de fevereiro foi
realizado, de modo online, o sorteio da Promoção Associativa
2021. Pouco mais de 130 pessoas se habilitaram a concorrer,
também de acordo com as regras divulgadas anteriormente.
Foram sorteados um total de R$ 5.500 (cinco mil e
quinhentos reais) em dinheiro para os associados decidirem
onde é melhor usar. Para conhecer a lista das felizardas, bem
como o que cada uma ganhou, basta acessar aqui. As
ganhadoras serão contatadas pelo SindiNutri-SP, também
seguindo as regras do regulamento.

No dia 18/02 ocorre a segunda edição do Curso de
Formação Sindical, uma realização do SindiNutri-SP e
que é voltada para toda a diretoria e colaboradores.
Neste ano, o tema central será a captação de novos
sócios e diversificação de receitas. Com esse tema,
espera-se enfrentar o desafio da sobrevivência e
fortalecimento, que paira sobre todas as instituições
sindicais, ainda que bastante atuantes, como é o caso do
Sindicato dos Nutricionistas paulistas. Para palestrar,
foi convidado o economista Pedro Afonso Gomes, que
além de acumular 37 anos de atuação profissional, é
presidente do Sindicato dos Economistas de SP.

PARTICIPE: ELEIÇÕES NO COMUSAN-SP EM ANDAMENTO
Saiu no Diário Oficial da Cidade de São Paulo (10/02), a republicação do
Edital de Chamamento Público 06/2020/SMDET, para composição de 28
vagas disponíveis em 6 segmentos distintos a representantes da sociedade
civil para compor o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional de São Paulo (COMUSAN-SP), de acordo com a Lei Municipal
15.920/2013, e o Decreto Municipal 55.867/2015. Acompanhe as datas e
participe.
Envio dos documentos: 11 a 21/02/2021
Publicação da lista final: 04/03/2021

Publicação da lista preliminar: 25/02/2021
Acesse edital e outros documentos aqui

LINHA DE FRENTE
Trabalhadores que atuam no enfrentamento à pandemia
estão convidados a responder pesquisa que auxiliará na
elaboração de propostas para a segurança no ambiente de
trabalho. O Departamento Intersindical de Estudos
e Pesquisas de Saúde e Ambiente de Trabalho (DIESAT) e
a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) divulgam o estudo
em trâmite, cujo lançamento foi feito em live da Rede de
Informação e Comunicação sobre a Exposição ao
SARS-CoV-2 em trabalhadores e trabalhadoras. Para
responder a pesquisa, clique aqui.

CURSOS
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VOCÊ É SEU MELHOR
INVESTIMENTO

CURSO ONLINE DE

Educação Alimentar e Nutricional
na Infância e Adolescência
27/02 SÁBADO,
DAS 8H30 ÀS 12H30
COM JOICE NERIS

INSCREVA-SE JÁ! CLIQUE AQUI

