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No dia 7 de julho foi realizada assembleia com trabalhadoras e trabalhadores
das unidades da Sodexo que atendem a empresa Bracell no município de

Lençóis Paulista, situado na região de Bauru. Na ocasião, lideranças sindicais
consultaram a base sobre a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho para as
suas unidades e a intenção foi aceita. Dentre as conquistas, está a inclusão das
Nutricionistas no prêmio de assiduidade da empresa, que a partir de agora é

um direito de todas as profissionais devidamente filiadas ao SindiNutri-SP. O
SindiNutri-SP desde o ano passado tem intensificado a união de forças com os
demais sindicatos laborais do setor de refeições coletivas, reunidos em torno
de uma confederação sindical, a CONTERC. O Sindicato ainda tem realizado

alianças semelhantes em outra área, como no setor hospitalar.

 

30% OFF     
A análise da importação e a comercialização do trigo
transgênico, prevista na pauta da reunião ordinária da
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio)
em junho passado, foi adiada. A previsão é que o item seja
analisado na reunião agendada para 05 de agosto. Desde
que a liberação do trigo geneticamente modificado HB4
foi inserida na pauta do órgão, em 2020, organizações 
e movimentos populares denunciam a ausência de
participação da sociedade e transparência no processo. 
A mobilização buscou alertar sobre as fortes ameaças 
para saúde, meio ambiente e economia. 

No próximo dia 9 de agosto, entre 10 e 17h, acontece o I
Congresso Nacional de Nutricionistas de Restaurantes. A
realização do evento é do Canal Restaurante, portal noticioso
especializado no universo do Food Service e que mantém um
espaço dedicado para ouvir Nutricionistas. Vários desses
registros foram realizados em parceria com o SindiNutri-SP. 
O Congresso abordará, dentre outros temas, a atualização nas
práticas sanitárias e segurança de alimentos. Nutricionista
associado tem desconto de 30% em sua inscrição individual.
Interessados podem solicitar mais informações (até 05/08/21)
pelo e-mail beneficios@sindinutrisp.org.br.
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O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 

Além de ficar sem o Censo 2021, o Brasil não contará
neste ano com o levantamento da Vigitel (Vigilância
de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico). O
estudo, importantíssimo para a área da saúde, era
conduzido pelo Ministério da Saúde desde 2006
todos os anos. A reportagem ainda esclarece que
entre as enfermidades monitoradas pela pesquisa
estão diabetes, câncer, doenças respiratórias crônicas
e doenças cardiovasculares. Já os fatores de risco
incluem tabagismo, alimentação não saudável,
inatividade física e consumo de bebidas alcoólicas.

A Nutricionista Viviane Herculiani Cardillo (Unicamp) é uma das autoras de um estudo
qualitativo que buscou compreender a organização e as características do trabalho das

merendeiras, assim como suas consequências, tanto para a implementação do programa
de alimentação escolar quanto para as próprias trabalhadoras. Como resultado,

revelaram-se as dificuldades enfrentadas nas cozinhas escolares, bem como os principais
mecanismos de enfrentamento desenvolvidos pelas profissionais para lidar com as

demandas do trabalho. Além disso, o estudo se propôs também a discutir o papel
importante dessas profissionais, ainda não suficientemente reconhecido. A pesquisa foi
realizada em 2017 com oito merendeiras terceirizadas alocadas em três escolas da rede

pública estadual em Campinas (SP). 

NUTRICIONISTA PESQUISA TRABALHO DE MERENDEIRAS 

https://portal.geia.com.br/
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/lencois-paulista
https://sindinutrisp.org.br/proposta-filiacao
https://sindinutrisp.org.br//blog/geral/ato-online-une-sindicatos-da-saude-em-sp
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/ato-online-une-sindicatos-da-saude-em-sp
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/ato-online-une-sindicatos-da-saude-em-sp
https://www.facebook.com/sindinutrisp/photos/a.459278284182230/3788148091295216/
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/assine-o-manifesto
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/assine-o-manifesto
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/assine-o-manifesto
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/canal-restaurante
https://www.canalrestaurante.com.br/salanutri
mailto:beneficios@sindinutrisp.org.br
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/doencas-cronicas
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/merendeiras

