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SindiNutri-SP
NUTRICIONISTA NA CERTA

Encontro ao vivo busca questionar deputado sobre o que a categoria pode
fazer para aprovar o Piso Nacional da Nutrição. O bate-papo ocorre no
dia 26 de maio, a partir das 14h, com o  deputado   federal   Mauro   Nazif 

 (PSB-RO) . Interessados já podem clicar aqui para receberem lembrete da
live e curtir o canal do SindiNutri-SP no Youtube.  O parlamentar, que é
médico, lançou a ideia em 2009 (PL 5439), mas como o projeto original
foi arquivado, relançou a bandeira com o projeto   de   lei   2166/2019   que 

estipula o valor salarial de, no mínimo, R$ 4.650,00 para Nutricionistas. 
Em sua justificativa, Nazif argumenta que valorizar  o profissional da

Saúde fortalece todo o sistema de atendimento à população.

Todo apoio à luta do Piso Nacional da Nutrição e pelas 30 horas semanais. Foi isso que a
Nutricionista Consolação Furegatti, presidente do Sindicato dos Nutricionistas do Estado
de São Paulo (SindiNutri-SP), buscou e conseguiu em reunião (04/05) com o presidente
da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah. Além disso, as duas lideranças
sindicais avançaram em uma parceria que visa trazer mais benefícios para os associados

do SindiNutri-SP, bem como decidiram estreitar mais laços na área da comunicação.
“Amanhã já quero ver o site da UGT repleto de informações dos Nutricionistas”,

anunciou Patah que colocou toda a estrutura da central à disposição do Sindicato.  A
partir desse bate-papo inicial e bastante eficiente, as duas entidades irão avançar em

muitas pautas em conjunto e os resultados serão anunciados oportunamente. 

CURSO DE UAN    

O curso online de Administração de Unidade de
Alimentação e Nutrição (08/05) reuniu uma turma muito
curiosa engajada em se atualizar por meio das melhores
práticas. A palestrante convidada pelo SindiNutri-SP foi a
Nutricionista Ana Paula Patrocínio, que conseguiu
envolver a atenção de todas até o fim. Com sua experiência
como docente e consultora, ela abordou gestão de pessoas,
estoque, cardápio, planejamento e muito mais. As
participantes ainda puderam concorrer a sorteio que
presenteou com cursos de UAN da Teknisa e kit sortido da
Universidade São Judas, ambas parcerias do Sindicato.
Acesse a grade completa de cursos e escolha o seu aqui.

O Fórum das Centrais anunciou após reunião virtual
(03/04) com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
(DEM-MG), o encaminhamento da criação de um grupo
tripartite envolvendo Congresso, representantes dos
trabalhadores e de confederações patronais visando criar
propostas para a retomada econômica e consequente
geração de empregos no país. Outro ponto abordado na
reunião foi a elevação para R$ 600 do valor da nova
rodada do auxílio emergencial, que é bandeira do
sindicalismo. Atualmente ele varia de R$ 150 a R$ 375

O Resumo Nutritivo (RN), boletim noticioso semanal do
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo chega à
50ª edição, caminhando para se consolidar cada vez mais
como uma fonte de informação que cabe na agenda corrida
dos Nutricionistas e todos aqueles que são amantes da
alimentação adequada e saudável. Por meio de pílulas, o
veículo introduz assuntos importantes que poderão ser
aprofundados no site do Sindicato, de outras entidades ou
por meio das mais variadas fontes, como por exemplo lives 
e documentos técnicos. Para receber o RN, basta assinar a
newsletter em nosso blog ou envia um e-mail para
jornalismo@sindinutrisp.org.br 
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O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 
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