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O Governo do Estado de São Paulo anunciou que no próximo dia 12 de

abril pretende iniciar a vacinação dos profissionais da Educação com 47

anos de idade ou mais. A inclusão desses profissionais como grupo

prioritário foi um avanço a ser comemorado, embora continue faltando

vacina para quem mais precisa. Não bastando a situação já ser cruel, o

sistema de cadastro para a vacinação desses trabalhadores do setor

escolar veio com um grave erro: Nutricionistas da educação não estão

conseguindo completar o cadastro porque não consta a sua profissão da

lista do formulário online. 

Após receber a primeira denúncia, que precedeu várias outras, o

SindiNutri-SP simulou o preenchimento do cadastro online e encontrou 

lá as seguintes profissões, todas incluídas de maneira justa: diretor de

escola, vice-diretor de escola, supervisor de ensino, inspetor de alunos,

auxiliar de serviços gerais, professor, auxiliar de alfabetização,

merendeira, cuidador ou intérprete de libras, dentre outros. Diante disso,

exigimos a imediata correção desse erro, que só pode ser devido a uma

imperícia na programação do site. Todos os profissionais citados são

muito importantes e ao Nutricionista cabe, no ambiente escolar, planejar,

organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e

nutrição. Todos precisam ser valorizados e protegidos. 

Em mais de um comunicado oficial, este Sindicato fez esta mesma

conjectura: até parece - e desejamos muito estar enganados - que por 

conta de o profissional Nutricionista ser, geralmente, minoria numérica

nos locais de trabalho ele, novamente, está sendo preterido.
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Repudiamos tal atitude, caso esteja ocorrendo, e, por isso, pedimos

maior fiscalização e a devida isonomia e transparência ao processo.

Não é de hoje que esse “fantasma” de ser deixado de lado assombra

os Nutricionistas.

Por isso, clamamos às autoridades municipais e ao Governo do

Estado, este nas pessoas do Governador João Dória, do Secretário

Estadual de Saúde Jean Gorinchteyn e do Secretário Estadual de

Educação Rossieli Soares, que fiscalizem bem o processo de vacinação

e acolham reclamações das entidades representativas. De nossa

parte, o SindiNutri-SP se coloca à disposição do processo. Louvamos a

chegada da vacina, reconhecemos os esforços do Governo

bandeirante, a despeito de um negacionismo sem sentido, e temos

ajudado a propagar a valorização da ciência. O momento é de união.

À categoria também fazemos um apelo: situações como essa

demonstram com clareza a sempre necessária união da classe e,

consequentemente, maior participação dos profissionais em torno da

entidade representativa: se filiando, participando das discussões,

trazendo críticas, bem como também ideias e muita disposição de

ajudar a construir, com mão na massa, o Sindicato que queremos e

merecemos. Quanto mais Nutricionistas tivermos na base, mais fortes

e ouvidos seremos. Que possamos, juntos, transformar nosso

Sindicato no principal instrumento de garantia de direitos.Não é a

primeira vez que a categoria é desrespeitada desse jeito e o mínimo

que se espera é a correção do erro da maneira mais célere possível.

Nutricionista, comunique-se! Faça parte da mudança.

Sistema de cadastro para vacinação dos trabalhadores apresenta defeito grave ao não listar Nutricionistas 
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