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SindiNutri-SP
NUTRICIONISTA NA CERTA

O Governo do Estado de São Paulo anunciou que no dia 12 de abril iria iniciar a vacinação dos profissionais da
Educação com 47 anos de idade ou mais. Após isso, a categoria dos Nutricionistas comemorou uma justa ação,

em meio a um cenário difícil onde há bem menos vacinas do que o necessário. Ocorre que, por erro de
comunicação, as mensagens massivas feitas pelo Governo, como por exemplo no site de pré-inscrição, não
destacavam quais categorias poderiam ficar para uma próxima fase. Isso gerou frustração em profissionais.

Após cobrar mais de uma vez explicações, o SindiNutri-SP recebeu a seguinte informação que consta de uma
mensagem da Secretaria de Educação: “Serão alvo de vacinação na Fase 1 os profissionais da Educação que

exercem atividade diretamente com o estudante”. Diante do exposto, o Sindicato lamentou a falta de eficiência
na comunicação e declarou que continuará defendendo que Nutricionista é profissional essencial e deveria,

sim, estar na Fase 1 por ser profissional de Saúde, onde quer que ele atue. Documento que o Sindicato recebeu
de uma profissional da Nutrição tem mais detalhes sobre a vacinação para os trabalhadores do ensino. 

LIVE DE ANIVERSÁRIO  
 

versoCARTEIRINHA DE SÓCIO

No dia em que comemorou 33 anos de luta pela categoria
dos Nutricionistas (12/04) o SindiNutri-SP realizou bate-
papo inspirador com representantes de ações efetivas no
combate à fome e, além disso, valorizou o papel da mulher
nessa luta. Todos os projetos contam com a liderança e
apoio insubstituíveis de profissionais da Nutrição. Em
pleno aniversário, o maior presente que o SindiNutri-SP
pôde receber foi conseguir apoiar 4 projetos (dois da
capital e dois do interior)  e mostrar a todos como ajudá-los
a se fortalecer. Ao acessar o site do Sindicato, é possível
obter os contatos de cada projeto. Outras lives assim são
esperadas dada à sua importância.  

O Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo está se
organizando para atender convites e realizar a sua tradicional palestra

sobre o mercado de trabalho, que é voltada para estudantes de
Nutrição. Dia 12 de abril foi a vez da turma de primeiro semestre da
Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) receber, via plataforma

online, a presidente do SindiNutri-SP, Consolação Furegatti, e a
gerente técnica do Sindicato, Tatiana Rocha. Foi na disciplina Ética e
Relação Profissional ministrada pela professora Angélica Marques,

que é também presidente da Associação Paulista de Nutrição (APAN),
a mais antiga entidade que congrega Nutricionistas e que tem grande

atuação. As instituições de ensino interessadas podem entrar em
contato via: recepcao@sindinutrisp.org.br 

O economista Antonio Corrêa de Lacerda é crítico da
redução do auxílio emergencial, especialmente ante o
agravamento da pandemia. Diretor da Faculdade de
Economia da PUC-SP e presidente do Conselho Federal de
Economia, ele afirmou:  "Os pobres ficaram três meses sem
auxílio, que agora dá apenas pra 30 cafezinhos com leite,
com pão e manteiga. É abuso sanitário, social e moral. Os
mais pobres serão duramente castigados. Do ponto de vista
econômico, agrava a crise". Veja mais aqui. 

Desde março, CRN-3 e SindiNutri-SP estão alinhando criar
um Grupo de Trabalho composto pelas equipes de
comunicação e eventos das  instituições, a fim de que possam
ser lançadas ações em conjunto que agreguem valor aos
profissionais e atendam as reais necessidades nestes tempos
desafiadores. A ideia contempla convidar a APAN e ASMAN a
fazerem parte. Nina da Costa Corrêa, presidente do CRN-3,
defendeu durante reunião que as equipes de ambas as
entidades, e também das associações profissionais, devem se
encontrar, ainda que virtualmente, com mais frequência em
2021.  O SindiNutri-SP tem se colocado à disposição para unir
forças em prol da categoria.
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