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Orientação e inserção no mercado de trabalho
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Nutricionistas que se formam em 2021, ou que já tenham concluído a
graduação há pelo menos 2 anos, podem aproveitar um evento voltado

para a orientação profissional e que conta com palestras de profissionais
da Nutrição referências em sua área de atuação. Confira a programação
completa no site www.sindinutrisp.org.br/acolhida-2021 e faça já a sua

inscrição! (vagas limitadas). O investimento para participar é de R$ 15,00
e o valor líquido será doado para o combate à fome. Há 8 anos esta

realização faz parte do calendário oficial do SindiNutri-SP e representa
mais uma ação em prol do futuro da Nutrição. 

Os representantes dos trabalhadores em refeições coletivas
participaram com discurso afinado da primeira reunião de negociação
salarial em conjunto com o sindicato dos empregadores, SINDERC SP.

O encontro ocorreu online no dia 11/05. Reunidos em torno da
confederação do setor laboral, a CONTERC, estiveram presentes

lideranças trabalhistas do SINTERCOJ (Jundiaí e região), do SINTERC
N/O (região Norte e Oeste), do SINTERCUB (Cubatão e região) e do

SindiNutri-SP (Nutricionistas paulistas). A presidente do SindiNutri-SP,
Consolação Furegatti, esteve presente para unir forças e representar os

interesses dos Nutricionistas como categoria diferenciada. Para ela, essa
aliança fortalece a negociação dos profissionais da Nutrição que

geralmente são minoria numérica nas empresas. 

DIFICULDADES ALIMENTARES 
 

A Presidência da República sancionou a Lei 14.151, que
garante regime de teletrabalho às trabalhadoras gestantes
durante a pandemia de covid-19. A norma foi publicada no
Diário Oficial da União (13/05). O texto estabelece que a
substituição do trabalho presencial pelo remoto, para a
trabalhadora gestante, deverá ocorrer sem redução de
salário. A lei é originada do PL 3.932/2020, de autoria da
deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) e relatado
no Senado pela senadora Nilda Gondim (MDB-PB). A
senadora ressaltou que atualmente o maior risco laboral para
o trabalhador é a contaminação por covid-19, e o risco de
complicações é ainda maior para as empregadas gestantes.

Evento (07/05) debateu desafios atuais do sindicalismo
e como superá-los. O nome da ação foi bem oportuno
para o momento em que vivemos: “Desafios Atuais e a
Reinvenção do Movimento Sindical". Foram alvo de
discussão o financiamento sindical, a negociação coletiva
em tempos de crise e a autonomia das entidades, entre
outros temas. Participaram ministros, desembargadores,
procuradores, professores de Direito, sindicalistas e
profissionais ligados à área do trabalho. O evento na
íntegra está disponível no Youtube. 

Evento online dirigido a profissionais da Saúde contará
com os seguintes temas: alimentação infantil; os aspectos
psicológicos da alimentação; os aspectos psiquiátricos e
hábitos alimentares. Associados SindiNutri-SP contam
com 30% de desconto na tabela de inscrição. O valor
integral para a participação de Nutricionistas é de R$
50,00. Para ter acesso ao desconto, envie WhatsApp para o
Sindicato: (11) 96400-0745. A realização do evento está a
cargo do Instituto de Pesquisa e Ensino em Saúde Infantil
(PENSI), que é um centro gerador, tradutor e difusor do
conhecimento científico para profissionais da saúde,
educadores, famílias e sociedade em geral.
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O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 

 Salve a data: 26 de junho, a partir das 8h, via plataforma Zoom
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SindiNutri-SP
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PARA A SUA FACULDADE!
tema: o mercado de trabalho 
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