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SindiNutri-SP
NUTRICIONISTA NA CERTA

Está valendo o edital da Mostra Nacional de Gestão
do Trabalho e Educação na Saúde em Tempos de
Pandemia. A iniciativa tem como objetivo  premiar as
experiências em Gestão do Trabalho e Educação na
Saúde no âmbito do SUS para o enfrentamento da
pandemia da COVID-19, implementadas pelas
Secretarias Estaduais de Saúde (SES) no período de
março de 2020 a junho de 2021. Podem participar
gestores, técnicos e trabalhadores de saúde das SES,
além de instituições públicas e/ou privadas sem fins
lucrativos, desde que as experiências tenham sido
inscritas pelas respectivas secretarias.

No dia 27 de julho, após nove rodadas de reuniões com o Sindicato das
Empresas de Refeições Coletivas do Estado de São Paulo (Sinderc SP)

foram definidas as bases para a Convenção Coletiva de Trabalho
2021/2022, que precisa ser assinada pelas partes para começar a valer.   

Os Sindicatos de trabalhadores conquistaram, dentre outros avanços,
reajuste de 7,8% ante proposta das empresas de conceder apenas 4%. Veja

no site www.sindinutrisp.org.br as condições para se aplicar este
reajuste. O sucesso na defesa dos interesses trabalhistas foi fruto da

união dos seguintes Sindicatos: SindiNutri-SP (Nutricionistas paulistas);
SINTERCOJ (Jundiaí e região), SINTERC N/O (região Norte e Oeste) e

SINTERCUB (Cubatão e região). Todos estão reunidos em torno da
confederação do setor laboral, a CONTERC.

 

TÁ GRAVADO      
Denúncia recebida (14/07) afirma que postagem do Sindicato
foi usada indevidamente para pedir dinheiro. Segundo a
pessoa denunciante, um perfil do Facebook, aparentemente
fake e que se diz de Campinas, fez publicações pedindo
doação em prol de um projeto social de combate à fome,
porém, ilustrou tal pedido com uma foto de um outro
projeto que é realizado em Bragança Paulista. O projeto
bragantino, idôneo e que realmente existe, foi divulgado no
dia 2 de julho pelo site e redes sociais do SindiNutri-SP. O
departamento jurídico do Sindicato registrou Boletim de
Ocorrência no dia 19 de julho. 

Quem perdeu a transmissão ao vivo pode acessar agora  
o www.youtube.com/sindinutrisp e assistir à Super Live
SindiNutri-SP que tratou do tema: A nova lei geral de
proteção de dados (LGPD) afeta os Nutricionistas! No 
bate-papo, especialistas comentaram a nova legislação
(13.709/2018).  Estiverem presentes os advogados Dori
Boucault, especialista em relações de consumo, e Celso 
Luiz Simões Filho, especialista em proteção de dados. A
iniciativa contou com o apoio da Federação Nacional dos
Nutricionistas (FNN) e também a União Geral dos
Trabalhadores (UGT).

NEGOCIAÇÕES CONCLUÍDAS PARA COZINHAS INDUSTRIAIS  
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SUSPEITA DE GOLPE

MOSTRA NACIONAL        
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siga quem segue você

O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 

Fórum das Centrais Sindicais repudia mudanças no Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT). De acordo com nota divulgada

pelas Centrais, alterações sugeridas reduzem drasticamente o
público beneficiado pelo programa. A avaliação das Centrais
Sindicais é que, com o fim dos incentivos fiscais, as empresas

deixarão de aderir ao programa, que será totalmente esvaziado.
Consequentemente, mais de 20 milhões de trabalhadores e

trabalhadoras não receberão mais o vale-alimentação e o vale-
refeição, o que afetará, direta e indiretamente, cerca de 40 milhões

de pessoas. Saiba mais acessando o site da Revista Fórum. 

EM DEFESA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR  

União de Sindicatos de trabalhadores evitou retrocesso 
ao combater proposta feita pelos empregadores

foto: ugt.org.br
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