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Em artigo comemorativo, a presidente do SindiNutri-SP, Consolação
Furegatti, relembrou as circunstâncias em que ela e a atual diretoria,

completamente renovada, assumiram a representação dos
Nutricionistas paulistas há cerca de um ano. Escreveu: "durante este

primeiro ano os diretores e colaboradores escolheram não parar e todos
nos sentimos realmente impulsionados pelo grande desafio que é

defender nossa categoria em condições tão adversas e atender demandas
que só crescem por parte das trabalhadoras e trabalhadores. O Sindicato,

apesar da crise mundial, continua buscando NOVOS benefícios SEM
abrir mão de nenhum, porque foram CONQUISTADOS com muita

luta". Ela ainda reforçou que sem participação da categoria as conquistas
serão mais difíceis: "Valorize o seu Sindicato e se associe a ele. Participe,

opine e ajude a deixá-lo do jeito que a gente sempre desejou". 

VALORIZAÇÃO JÁ E CONSTRUÇÃO COLETIVA

O SindiNutri-SP continua à disposição dos associados
durante os feriados antecipados na cidade de São Paulo
(26/03/2021 a 04/04/2021). Isso porque os colaboradores
estão em home office, protegendo a si, seus familiares e
impedindo maior disseminação do vírus. Além disso, outras
cidades do Estado que não aderiram poderão precisar de
nossos serviços. O Sindicato publicou comunicado oficial e
também disponibilizou em suas redes todos os contatos
necessários para que a categoria seja atendida de segunda a
sexta, das 9h às 17h, pelos departamentos. 

A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, coletivo do
qual o SindiNutri-SP faz parte, divulgou petição que defende o
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) contra
alterações legislativas que, se aprovadas, serão desfavoráveis ao
interesse público. Dentre os retrocessos, está um projeto de lei
que pretende retirar dos Nutricionistas a prerrogativa de
elaboração dos cardápios. O PNAE atende cerca de 41 milhões
de estudantes em todo o país e, nesse contexto de pandemia, é
revertido em cestas de alimentos aos escolares. Participa
também desse movimento o Observatório da Alimentação
Escolar (ÓAÊ). 
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Durante pronunciamento divulgado nos canais da Casa
Branca, o presidente norte americano Joe Biden defendeu a
atuação e organização dos trabalhadores com seus sindicatos.
Um dos projetos do democrata é justamente o fortalecimento
das entidades sindicais no país. O democrata conta que os
Estados Unidos não foram contruídos pelos executivos de
Wall Street. “O país foi contruído pela classe trabalhadora e 
os sindicatos construíram a classe trabalhadora. Os sindicatos
colocaram poder na mão dos trabalhadores e deram voz a
todos. Por sua saúde, segurança, salários melhores, proteção
contra a discriminação racial e assédio sexual”, afirmou.

O movimento sindical pressiona o Congresso Nacional e articula
com governadores pra que o Auxílio Emergencial volte a ser de R$

600,00 e não fique entre os R$ 150,00 e R$ 375,00. A articulação
tem dado frutos: governadores de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará,

Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná,
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São

Paulo e Sergipe assinaram Carta aos congressistas pleiteando
benefício no mesmo padrão de 2020. O documento, além de criticar
a redução do Emergencial, cobra ações efetivas contra a pandemia.
"Enquanto a vacinação não acontecer em massa, devemos garantir

renda pra população mais vulnerável", diz a Carta.
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https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/artigo-valorizacao-ja-e-construcao-coletiva
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/sindinutri-sp-mantem-atendimento-durante-feriado-antecipado
https://sindinutrisp.org.br/blog/Geral/sindinutri-sp-mantem-atendimento-durante-a-fase-emergencial-conheca-as-formas-de-falar-com-o-seu-sindicato
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/peticao-defende-pnae-contra-retrocesso
https://alimentacaoescolar.org.br/media/notastecnicas/documentos/Novo_Posicionamento_Publico_PL_4.159.pdf
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/o-pais-foi-construido-pela-classe-trabalhadora-afirma-presidente-norte-americano
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/documento-critica-reducao-no-auxilio-emergencial
http://www.sindicatodosnutricionistas.com.br/div/curso2021_04_10.html
http://www.sindicatodosnutricionistas.com.br/div/curso2021_04_17.html

