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SindiNutri-SP
NUTRICIONISTA NA CERTA

Os enfermeiros defendem a aprovação do PL 2564/20, que beneficiaria toda a categoria da enfermagem, tanto os
profissionais que trabalham no serviço público quanto no setor privado. Isso acontece porque o PL 2564/20, se

aprovado, vai alterar a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do
Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. No site do SEESP, é possível acompanhar mais

sobre essa e outras mobilizações importantes da enfermagem, que é essencial para a Saúde de todos.  O Sindicato dos
Nutricionistas do Estado de São Paulo (SindiNutri-SP) se solidariza e apoia o pleito das Enfermeiras, dos Enfermeiros,
bem como dos Técnicos de Enfermagem, dos Auxiliares de Enfermagem e Parteiras. Já o SindiNutri-SP deu a largada

(26/05) para a campanha Todos Juntos pelo Piso Nacional da Nutrição.  Em live inédita, o Deputado Federal Mauro
Nazif (PSB-RO) sobre o que é preciso fazer para que ande no Congresso o  projeto   de   lei   2166/2019   que  estipula o valor

salarial de, no mínimo, R$ 4.650,00 para Nutricionistas.  
 

SindiNutri-SP, em reunião com o sindicalista Ricardo Patah (24/05), foi escalado para ser
apoiador técnico das ações da Central no âmbito da alimentação saudável e combate à fome 

 RECÉM-FORMADO   
 

Sindicatos da IndustriALL Global Union do Setor
Farmacêutico se reuniram virtualmente (25/05).
Participaram 150 lideranças, de 29 países, como
Brasil, Estados Unidos, Índia e Inglaterra. Na pauta, a
produção e a distribuição de vacinas contra a Covid-
19. Os líderes aprovaram a "Declaração da Rede
Global IndustriALL de Sindicatos Farmacêuticos
sobre acesso universal às vacinas contra Covid-19". A
IndustriALL representa mais de 50 milhões de
trabalhadores, em 140 países.

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. Salve a data:
26 de junho, a partir das 8h, via plataforma Zoom. Confira
a programação 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. 
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QUEBRA DE PATENTES      

AUXÍLIO R$600 JÁ      
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O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 

NUTRICIONISTAS E ENFERMEIROS LUTAM POR PISO 

DataFolha revela: nove a cada 10 brasileiros consideram
baixo o valor do Auxílio Emergencial. O Auxílio atual
varia entre R$ 150,00 e R$ 375,00. Para o economista e
dirigente do Sindicato da categoria em SP, André Paiva
Ramos, a situação preocupa. Ele alerta que a redução no
valor, além de agravar a pobreza, impacta a cadeia
produtiva. "Alta no desemprego e custo de vida, Auxílio
aquém das necessidades de qualquer indivíduo pioram a
situação pessoal e geral. Se a pessoa mal tem dinheiro pra
se alimentar, não vai consumir. Isso afeta a demanda e a
produção e atinge o emprego".

Em uma de suas ações, a União Geral dos Trabalhadores (UGT) propõe a criação,
em caráter de urgência, de uma Contribuição Social contra a Fome ou ICF

(Imposto Contra a Fome). Na proposta, o ICF não tem a intenção de ser uma
contribuição permanente, tendo a sua duração limitada ao período que durar a

pandemia. Segundo Roberto Santiago, vice-presidente da UGT e autor do
projeto, neste um ano de pandemia, cerca de 53% dos brasileiros não comeram a

quantidade e a qualidade ideal, e para 44% a carne já não faz mais parte da
alimentação. Para evitar que a administração desses recursos implique na criação

de uma atividade meio onerosa, a proposta da UGT é fazer parceria com
empresas administradoras de Vale Alimentação, já que o recurso é específico
para a aquisição de alimentos. “Essa é uma experiência usada na Bélgica e que

trouxe resultados satisfatórios”, explicou Roberto Santiago.

Tatiana Rocha, gerente técnica do SindiNutri-SP, e
Consolação Furegatti, presidente do Sindicato, em
encontro com o presidente da UGT, Ricardo Patah 
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