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NUTRICIONISTA NA CERTA

Arrocho salarial não. Estas são as palavras de ordem que unificam o
discurso de diversos sindicatos que representam os trabalhadores da Saúde,

dentre eles o SindiNutri-SP. Durante as rodadas de negociação salarial
deste ano, os representantes das empresas apresentaram como proposta de

reajuste índice de 4%, bem aquém da inflação prevista pelo setor laboral
que deve chegar a 10%, estimativa que leva em conta uma média em relação

às datas-base de algumas categorias. Além de repor a inflação, a pauta
laboral pede 5% de aumento real. Veja a reivindicação completa no quadro
ao lado. Atualmente, negociam unidos os Sindicatos paulistas das seguintes

categorias: Nutricionistas, Psicólogos, Farmacêuticos, Médicos, Agentes
Comunitários, Enfermeiros, Auxiliares e Técnicos de enfermagem.

 

SORTEIO TABLET     
Tomate, batata e banana reduzem valor da cesta básica,
aponta DIEESE. Entre maio e junho de 2021, o custo
médio da cesta básica aumentou em oito e diminuiu em
nove das 17 cidades pesquisadas. No período, as cestas
mais caras foram registradas em Florianópolis (R$
645,38), Porto Alegre (R$ 642,31) e São Paulo (R$ 626,76).
As mais baratas foram verificadas em Salvador (R$
467,30), Aracaju (R$ 470,97) e Recife (R$ 483,92). Com
base na cesta mais cara, o DIEESE estima que o salário
mínimo necessário deveria ser R$ 5.421,84. O valor é 4,93
vezes maior que o mínimo nacional vigente, de R$ 1.100.

Conforme regulamento, no dia 08 de julho foi realizado, de
modo online, o sorteio para quem participou da pesquisa
online Valorização Salarial dos Nutricionistas 2021. Ao todo,
foram premiadas 11 pessoas em sorteio que contou com
transmissão ao vivo pelo facebook. Live ficou gravada. O
prêmio para a primeira pessoa sorteada foi um tablet. Além
disso, foram sorteados também 5 associações ao Sindicato
2021 (2º, 3º, 4º, 5º, 6º sorteados) e 5 vagas em cursos online
do segundo semestre de 2021 (7º, 8º, 9º, 10º, 11º sorteados). A
adesão foi um sucesso. Mais de 3800 pessoas concorreram 
à premiação, pois cumpriram os critérios mínimos.
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O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 

O setor de ultraprocessados ajuda a colocar o Brasil
entre os maiores produtores de resíduos e um dos
quatro maiores fabricantes de plástico do mundo. 
É o que alerta artigo assinado por Paula Johns,
Diretora-geral da ONG ACT (Aliança de Controle do
Tabagismo) e Teresa Liporace, Diretora-executiva
do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor). "Ao consumidor, cabe também cuidar
da montanha de plástico que a indústria, com a
conivência da política pública, teima em jogar para
embaixo do tapete", conclui o texto. 

No dia 24 de julho, Nutricionistas poderão aprender mais sobre marca
pessoal; marketing online e offline; divulgação ética e muito mais no curso

online de Nutrição e Marketing, com palestra da Nutricionista Cris Botelho.  

MARKETING E CONSULTORIA SÃO TEMAS DE CURSOS   

Em meio às negociações salariais de 2021, patrões até agora se recusam a repor inflação 

O QUE O BLOCO REIVINDICA   
 Reajuste equivalente à inflação mais 5%  

 Vale-refeição de R$ 600,00  

Banco de horas dobrado  

Licença maternidade de 6 meses  

Insalubridade com base de cálculo dobrada

Igualdade salarial entre homens e mulheres

Já no dia 31 de julho, será a vez de aprender sobre como iniciar sua
consultoria do zero; formatos e modelos de contrato; captação, fidelização e

ampliação de clientes e muito mais no curso online de Consultoria e
Assessoria Nutricional, com palestra da Nutricionista Ana Paula Patrocínio

Quem participar ainda terá direito a concorrer a brindes durante as aulas. Veja a grade completa de cursos 2021 em
www.sindinutrisp.org.br/cursos-sindinutri-sp.   
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