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NUTRICIONISTA NA CERTA

A Universidade Federal de São Carlos (UFSC) e a Oxfam
Brasil informam que a desigualdade nas cadeias de
fornecimento dos supermercados é tão grande no Brasil
que aqueles que produzem as frutas  muitas vezes não
têm, eles mesmos, o que comer ou como sustentar suas
famílias. Por isso, as instituições divulgam relatório que
trata da vida de trabalhadores e trabalhadoras do campo,
submetidos a condições precárias, como baixos salários,
empregos temporários e outras condições extremas. A
desigualdade não pode continuar.  

2021 
CURSOS

SindiNutri-SP

 Após o Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo (SindiNutri-SP) pedir retratação (12/02), a rádio Nova Brasil
FM  informou seus ouvintes (17/02), de maneira correta, que os Nutricionistas são prioritários para receber a vacinação, o

que infelizmente não vem ocorrendo em muitos lugares e a pressão do Sindicato tem sido importante para que os
profissionais sejam incluídos. Anteriormente, a rádio, por meio do programa Nova Manhã, havia coloca sob suspeita a
vacina para Nutricionistas, sugerindo que esse profissional não é linha de frente e, portanto, vaciná-lo não deveria ser

prioridade.  Por meio da notificação, o SindiNutri-SP citou, dentre outras normativas legais, o Anexo II do Plano Nacional
de Operacionalização da Vacina. Em sua página 90, o Ministério da Saúde informa a lista dos profissionais que devem

receber as doses de modo prioritários e os Nutricionistas estão incluídos. Assista ao vídeo onde é feita a retratação aqui. O
Sindicato agradece ao profissionalismo da Rádio Nova Brasil FM que corrigiu a informação errada de imediato. 

 

No dia 25/02, às 14h,  ocorre a Super Live SindiNutri-SP, que tem como
objetivo a cada mês, aprofundar os debates em todas as áreas da Nutrição. Na
estreia, o tema será: Como a tecnologia pode ajudar profissionais da Nutrição

em relação ao novo normal, à segurança alimentar e competitividade no
concorrido mercado de food service.  A especialista entrevistada e que

responderá as perguntas do público é Tatiane Cunha, Nutricionista e Executiva
de Negócios em Food Service. Ela atua na empresa líder de mercado Teknisa,

marca que oferece diversas soluções nessa área. Os participantes que
interagirem ao vivo nos comentários irão concorrer a bolsa 100% de curso

online. 
 

Em entrevista, Nutricionista e professora universitária Joice
Neris conta os desafios e alegrias de ensinar crianças e
adolescentes a se alimentarem melhor. Ela aproveita também
para dar dica aos mais experientes e iniciantes da área. O
Assunto é tema de curso online promovido pelo SindiNutri-SP
no dia 27/02, via plataforma zoom e com certificado. Para se
inscrever nas últimas vagas, clique aqui. "O Nutricionista
sempre será um educador, independente da área de atuação
escolhida e do público alvo. Mas, especificamente para o grupo
na infância e adolescência, podemos participar e intervir
mesmo antes desta criança nascer, ou seja, na gestação e logo
após o incentivo ao aleitamento materno", afirmou ela.

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e
a Organização Pan-Americana de Saúde  (Opas)
lançaram, no dia 27 de janeiro, a Coleção Covid-19, uma
coletânea de artigos preparados por integrantes de
diversas áreas do conhecimento para discutir as lições,
perspectivas e efeitos da pandemia para o Sistema Único
de Saúde (SUS) e para o país. Dividida em seis volumes, a
obra aborda desde as respostas à pandemia, os desacertos
e as implicações jurídicas até o impacto social provocado
pela doença, que enfrenta agora um recrudescimento no
país. Acesse gratuitamente na Biblioteca Digital do
Conass.
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DAS 8H30 ÀS 12H30 
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com especialista da

ÚLTIMAS VAGAS

https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms%2Ffiles%2F115321%2F1610390687LO_por_tras_de_suas_compras_vs02.pdf?utm_campaign=campanha_supermercados_-_lancamento_relatorio&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://sindinutrisp.org.br/files/arquivos_/Of%C3%ADcio%20Nova%20Brasil.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0RveYjPMso4
https://www.teknisa.com/
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/o-nutricionista-sempre-sera-um-educador
https://sindinutrisp.org.br/files/arquivos_/_Conte%C3%BAdo%20Program%C3%A1tico%20Joice%20Neris.pdf
http://www.sindicatodosnutricionistas.com.br/div/curso2021_02_27.html
https://www.conass.org.br/biblioteca/
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/educacao-alimentar-na-infancia-e-adolescencia-e-tema-de-curso

