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O que não pode faltar em uma ficha técnica? Como a tecnologia pode
ajudar no desafio de planejar cardápios? Essas e outras perguntas foram

respondidas na Super Live SindiNutri-SP por dois especialistas escalados
pela Teknisa, empresa referência em soluções tecnológicas para o food

service.  Quem perdeu ou quer rever o conteúdo, pode acessar o canal de
Youtube do Sindicato. Lá estão muitos outros conteúdos úteis para o

exercício profissional, bem como registros de importantes mobilizações
em prol da valorização da categoria dos Nutricionistas. Aproveite e curta
o canal para ficar por dentro das próximas novidades. Os participantes
que interagiram ao vivo nos comentários concorreram a bolsa de curso

online oferecida pela própria Teknisa e que aborda o tema cardápio. 

VÍDEOS DIÁRIOS   
Nutricionistas recém-formados puderam aproveitar o
evento Acolhida (26/06), que já está em sua oitava
edição e é voltado para a orientação profissional com
palestras de Nutricionistas destacados em sua área de
atuação. Os presentes puderam tirar suas dúvidas e
passear por diversas áreas da profissão, a fim de que
decidam como vão se especializar. A troca de
informações foi rica e, ao final, a organização recebeu
muitos elogios. Uma das participantes registrou:
“Obrigada por doarem o tempo de vocês. Eu tô
adorando e estou realmente grata”. 

A presidente do SindiNutri-SP, Consolação Furegatti, criou
mais uma forma de diálogo e de prestação de contas do seu
mandato, que se iniciou em março de 2020. Diariamente, ela
tem postado em suas próprias redes sociais vídeos onde destaca
alguma ação do Sindicato ou acontecimento que impacta a
categoria. No vídeo do dia 24 de junho, por exemplo, falou do
resultado de uma das reuniões de negociação com o Sindicato
patronal do setor de refeições coletivas. Juntamente com o
lançamento da agenda pública, essa iniciativa é mais um
reforço à estratégia de informar, ouvir e unir a categoria em
busca de mais valorização profissional. 
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Pesquisa inédita no país, divulgada pelo Idec, aponta que
diversos ultraprocessados consumidos pelos brasileiros
também contêm agrotóxicos. Essa descoberta, segundo
afirmou a instituição em seu site, reforça a necessidade
de mudanças no sistema alimentar brasileiro, em que o
modelo agrícola predominante é baseado na
monocultura. Esse tipo de produção visa a atender a
grande demanda por commodities, como soja, milho,
trigo e açúcar, e faz um uso intensivo de agrotóxicos,
tornando-se insustentável dos pontos de vista social,
ecológico e sanitário.

Solenidade realizada dia 18/06 em ambiente virtual na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo abordou temas como alimentação escolar

e a fome no Brasil. A atividade, organizada pela deputada Márcia Lia (PT),
contou com a participação de parlamentares, procuradora da República,
autoridades do setor público e ativistas sociais. O Programa Nacional de

Alimentação Escolar (PNAE) foi o foco do seminário e tema da participação
de Neusa Paviato, coordenadora estadual do MST (Movimento dos

Trabalhadores Rurais Sem Terra). Instituído pela Lei 11.947/2009, o PNAE
garante alimentação saudável e adequada em ambiente escolar. "Discutir o

PNAE não é só discutir a fome, mas também a reforma agrária", disse.

EM DEFESA DO PNAE

https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/ficou-gravada
https://www.youtube.com/watch?v=OhxoEJDupBU
http://ead.tecfood.com/course/rotina-da-unidade-cardapio-descentralizado/
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/futuro-da-nutricao
https://www.instagram.com/consolacaofuregatti/
https://www.instagram.com/consolacaofuregatti/
https://www.facebook.com/100001218523350/videos/4240025492714693/
https://www.facebook.com/100001218523350/videos/4240025492714693/
https://www.facebook.com/100001218523350/videos/4240025492714693/
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/agenda-online
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/saiu-no-idec
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/em-defesa-do-pnae

