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No dia 19 de julho foi a vez das Nutricionistas do Hospital São Paulo
receberem a visita do SindiNutri-SP e trocar ideias com a presidente

Consolação Furegatti. A instituição também serve como hospital
universitário da Universidade Federal de São Paulo, a UNIFESP, e abriga
programas de residência multiprofissional. Na ação, que contou também

com a participação do SIMESP, o Sindicato dos Médicos do Estado de
São Paulo, Consolação reforçou com exemplos os suportes oferecidos
pelo Sindicato diante dos desafios trabalhistas, bem como explicou a
ampla aliança entre sindicatos da Saúde durante a negociação salarial

com as instituições hospitalares. Todo profissional da Nutrição, de
qualquer área de atuação, pode contatar o seu Sindicato para ser visitado
em seu local de trabalho ou se reunir na sede da entidade. Agende pelo

WhatsApp (11) 96400-0745.

 

PRODUTOS ORGÂNICOS     
O Sindicato dos Comerciários de Guarulhos e Região, que é
filiado à União Geral dos Trabalhadores (UGT), fez o pleito
para que a multa que devia ser paga por uma empresa fosse
convertida em alimentos e a Justiça acatou.  O advogado
Jorge Bascegas esclarece que, frente à não-renovação da
CCT, o Sindicato ingressou com ação, na qual pleiteou 
multa por dano coletivo. As cinco toneladas, conta, foram
destinadas pelo Fundo Social da Prefeitura de Guarulhos a
restaurantes que alimentam moradores de rua e outras
pessoas em extrema necessidade. Para Walter dos Santos,
presidente, o sindicalismo também precisa combater a fome.

Quem perdeu pode acompanhar na íntegra o Lançamento
da XVII Campanha Anual de Promoção do Produto
Orgânico. Para assistir aos eventos na íntegra, na hora que
quiser, basta acessar agora o canal do Youtube da Escola
Nacional de Gestão Agropecuária,  ligada ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Governo Federal.
Foram dois dias de seminário online (12 e 13 de julho) que
abordaram três eixos: Contribuição da Produção Orgânica
na construção de sistemas alimentares sustentáveis;
Segurança Alimentar, Sabor e Saúde;  e Projetos inovadores
na produção orgânica. 
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Cartilha do Ministério Público do Trabalho reforça
o papel do Sindicato para apoiar a vítima de assédio.
O objetivo do material é “ jogar luz à temática,
colocando de forma didática e objetiva as principais
perguntas que surgem sobre o assédio moral e
contribuir, assim, para a eliminação de tais práticas
abusivas e de violência”. O SindiNutri-SP possui
canal online sigiloso para denúncias e também
disponibiliza o seu departamento Jurídico
(juridico@sindinutrisp.org.br) para defender a 
saúde e bem-estar do profissional da Nutrição.

Nutricionistas, autônomos ou não, que coletam, armazenam e
enviam informações por meio de dados cadastrados precisam

assistir à próxima Super Live SindiNutri-SP que acontece no dia
30/07, a partir das 14h. O tema será: a nova Lei geral de proteção

de dados (LGPD) e sua influência no dia a dia dos profissionais da
Nutrição. Os entrevistados são altamente especializados no

assunto. Dori Boucault é advogado especialista em relações de
consumo e palestrante na área de defesa do consumidor e

fornecedor. Já Celso Luiz Simões Filho é advogado especialista 
em privacidade e proteção de dados. 

LIVE: COMO A NOVA LGPD AFETA OS NUTRICIONISTAS?  
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https://sindinutrisp.org.br/cursos-sindinutri-sp
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/hospital-sao-paulo
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/bloco-da-saude
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/multa-solidaria
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/seminario-organicos
https://www.youtube.com/channel/UC6oixP6mpe5SRb7iSu7hngw
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/assedio-moral
https://sindinutrisp.org.br/denuncia
mailto:jurdico@sindinutrisp.org.br
https://www.youtube.com/watch?v=kd1nJwvLSSI
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/nutricao-lgpd

