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APÓS AÇÃO DO SINDICATO, NUTRICIONISTA
GESTANTE CONSEGUE ATUAR REMOTAMENTE

nutricionista,
não fique só.
fique sócia
sindinutrisp.org.br

Por meio da central de denúncias online do Sindicato, nosso jurídico
tomou conhecimento de uma Nutricionista que está no segundo
trimestre de gestação e foi transferida para uma Unidade de
Alimentação Nutricional, em local considerado serviço essencial, mas
cujo espaço estava sem a ventilação necessária. A profissional, que é
grupo de risco, tentou negociar uma alternativa diretamente com o
empregador, mas sem sucesso. Por isso, ela buscou apoio do Sindicato,
que notificou a empresa imediatamente, amparado pela Nota
Técnica 01/2021 do Ministério do Trabalho. Poucos instantes após a
notificação, a empresa respondeu que iria passar a escalar a
trabalhadora no modelo home-office, o que não acarretará prejuízo
nenhum à qualidade do serviço prestado.

LINHA DE FRENTE

NUTRI JR.

A Nutricionista Silvania C. Camilo, que atua na área clínica,
gravou depoimento para a seção Linha de Frente, iniciativa
do SindiNutri-SP para valorizar o papel da Nutrição no
combate ao coronavírus. A profissional destacou a sua atuação
em consultórios, que continuam orientando pacientes em geral,
mas também prestam auxílio àqueles que se recuperam da
Covid-19. Ela ainda defendeu vacina para todos e deixou claro o
quanto é importante seguir os protocolos sanitários. Vídeos
como esse são estratégicos, pois ainda existe quem esquece que
Nutricionista é profissional de Saúde e está, sim, mais exposto à
contaminação.

No dia 20 de março, a partir das 9h, acontece o evento
online "Os caminhos da Nutrição Contemporânea:
Graduação ao CRN". Nele, serão ministradas palestras
sobre mudanças na profissão de Nutricionista causadas
principalmente pela pandemia do coronavírus, como
atendimento online, regulamentação das Práticas
Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), além de
estratégias de marketing nas redes sociais e captação de
pacientes. O evento é promovido pela empresa de
consultoria Nutri Jr., da Faculdade de Saúde Pública da
USP, que é gerida por alunos de Nutrição.

CURSO ONLINE DE TELEATENDIMENTO NUTRICIONAL

PORTAL DA VACINA

Dia 13/03 o SindiNutri-SP realizou mais um curso online e a recepção do
público foi excelente. O conteúdo foi organizado pela Nutricionista Evie
Mandelbaum, que possui 26 anos de experiência na área e se destaca na
condução de diversos cursos para profissionais e estudantes. Ela contou
diversas experiências que enriqueceram o conteúdo técnico e suscitaram
trocas de ideias. A avaliação online preenchida pelos participantes teve
100% das respostas "ótimo e bom" em vários quesitos. Além disso, mais de
um aluno pediu para que fosse organizada uma continuação do curso.
Um dos participantes registrou: "O curso me proporcionou aumentar
minhas convicções de um atendimento humanizado pautado
na Ciência da Nutrição sem complicações para o paciente. Evie tem
autoridade no que nos propôs. Show!"

O sindicalismo está engajado na luta pela vacinação. Uma das
iniciativas é o Portal da Vacina. Em tempo real, o site
disponibiliza calendário de vacinação, notícias, plano de
imunização e número de pessoas vacinadas por Estado. A
ideia já conta com o apoio e divulgação de diversas entidades
sindicias, que lutam também pela volta do auxílio
emergencial de R$ 600. “O auxílio foi fundamental em 2020
para garantir renda e proteção a mais de 67 milhões de pessoas
e para evitar que a queda estimada do PIB, de 4,5%, não viesse
a ser duas a três vezes maior”, afirmam sindicalistas.
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