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Em convênio com a Universidade Anhanguera Educacional, o
SindiNutri-SP recebeu no dia 22 de abril nova turma com

estagiários de Nutrição na área de Saúde Coletiva. 
 

A aula de integração ocorreu de modo online. A orientação
dos estudantes, que estão no sétimo semestre, estará a cargo de
duas Nutricionistas dirigentes do Sindicato: Vera Vilella e Rita

Helena. Elas contam com o apoio de André Luzzi. 
 

A professora da Universidade Anhanguera Educacional
responsável pela turma é a Nutricionista Bianca Blanco.

 

COMBATE À FOME 
 

Dia 19 de abril, o vereador em São Paulo pelo PT, Eduardo
Suplicy, prestigiou live comemorativa pelos 33 anos do
SindiNutri-SP. O parlamentar explicou como ocorreu a
criação da Lei Federal 10.835/2004, que instituiu a renda
básica de cidadania, importante medida que visa a
distribuição de riqueza e, como bem observou ele, ganhou
destaque em meio à pandemia, principalmente pela
necessidade do Auxílio Emergencial. Após 17 anos da
aprovação da Lei, o desafio é garantir o cumprimento desse
direito em sua plenitude. O evento está gravado no canal
do SindiNutri-SP no Youtube. Acesse, ative o sininho e
assista! 

A Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida, a
Associação Brasileira de Agroecologia (ABA) e a Associação Brasileira de

Saúde Coletiva (Abrasco) realizaram pré-lançamento do novo dossiê
“Contra o Pacote do Veneno e em Defesa da Vida”. A nova publicação

denuncia os riscos do modelo agroexportador e mostra que há sim
alternativas viáveis e disponíveis, potencializando a produção agrícola e

a vida. O lançamento marca também os dez anos da Campanha
Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida. Lançada em 7 de abril de

2011, essa ação coordenada e que congrega mais de 100 entidades da
sociedade civil contribuiu para uma sociedade mais consciente dos

riscos que o uso – qualquer uso – de agrotóxicos.

Segundo o Dieese, o crescimento da modalidade do home
office, durante a pandemia de covid-19, repercute nas
negociações coletivas. Em 2020, 13,7% das negociações
mencionavam este tipo de trabalho. Em 2019, só 1,2% tratou
do tema. Os setores com a maior proporção de negociações
sobre o assunto são os serviços (17,5%) e o comércio (16,3%).
Na indústria, o percentual foi menor (9,7%), devido às
características das atividades do segmento. Entre os rurais, as
cláusulas sobre home office representaram apenas 1,1%.

Dia 20 de abril foi a vez da turma da Faculdade Anhanguera de
São José dos Campos receber, online, a presidente do
SindiNutri-SP, Consolação Furegatti, e a gerente técnica do
Sindicato, Tatiana Rocha. A mensagem principal foi o papel 
sindical na defesa dos profissionais, bem como quais as
vantagens reais que a sindicalização proporciona. A
coordenadora responsável pelo convite foi a Nutricionista
Karoline Honorato Brunacio, que é Mestra em Ciências pelo
programa de Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo. As instituições de ensino
interessadas em receber o Sindicato podem entrar em 
contato via recepcao@sindinutrisp.org.br 
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