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INSEGURANÇA ALIMENTAR        

Além do benefício de saúde, participantes vão 
se filiar gratuitamente ao SindiNutri-SP com 
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Valorizaçãojá

Em comemoração ao Dia do Nutricionista, a partir de 16/08/2021 os
primeiros 400 (quatrocentos) Nutricionistas (exclusivamente inscritos

no CRN-3 e com atuação profissional no Estado de São Paulo) que
aderirem à assistência odontológica serão isentos de 100% da

mensalidade durante os primeiros 12 meses, sem obrigatoriedade de
continuar com o benefício pago depois disso. O titular, mesmo sem

pagar nada, poderá ainda incluir dependentes, se quiser, a custo
acessível. Além dessa vantagem, os mesmos Nutricionistas que

realizarem essa adesão vão ganhar gratuitamente filiação até dezembro
de 2021 ao Sindicato a fim de que possam conhecer mais de perto tudo

o que a entidade oferece. Para aderir, é necessário entrar em contato
pelo WhatsApp do SindiNutri-SP (11) 9 6400-0745, de segunda a sexta

das 10h às 16h. Informações completas em www.sindinutrisp.org.br 
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PACOTE DO VENENO 

www.sindinutrisp.org.br
/ S IND INUTR ISP

O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 

Nos últimos anos, vários fatores importantes colocaram
o mundo fora do caminho para acabar com a fome e a
desnutrição em todas as suas formas até 2030. Os 
dados que reforçam isso estão no relatório O Estado 
de Segurança Alimentar e Nutrição no mundo 2021,
que apresenta uma avaliação global da insegurança
alimentar e desnutrição, além de oferecer algumas
indicações de como a fome pode ser enfrentada em
cenário tão diverso. O documento também inclui 
novas estimativas do custo e acessibilidade de dietas
saudáveis.

Na semana do dia 11 de agosto organizações e movimentos
que compõem a Campanha Permanente contra os
Agrotóxicos e pela vida, enviaram Carta à Câmara Federal.
No documento, estão os argumentos contra o Pacote do
Veneno e a favor da Política Nacional de Redução de
Agrotóxicos, que estão para entrar em pauta a qualquer
momento no Congresso.“O povo precisa de um Estado que
garanta medidas de proteção à saúde, e que a própria
legislação e a regulação de agrotóxicos assegurem maior
proteção aos biomas, ecossistemas, bens da natureza, a vida
das pessoas e dos animais”, afirma trecho da Carta.

Em reunião realizada no dia 4 de agosto, entre
conselheiros e coordenadores da Rede Brasileira de
Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e
Nutricional (PenSSAN), foi sugerida a difusão dos
documentos mais recentes relacionados à Cúpula
Mundial de Sistemas Alimentares, que ocorrerá em
setembro de 2021. Os debates da rede abordam as 
 crises socioambientais, educação alimentar e
nutricional, dentre outros temas, inclusives realidades
de outros países. Saiba mais sobre a rede e seus grupos
temáticos pelo site www.pesquisassan.net.br. 

siga quem segue você

O evento é uma iniciativa do SindiNutri-SP e da Frente
Parlamentar pela Reforma Agrária, Agricultura Familiar,

Segurança Alimentar e Regularização Fundiária Rural da ALESP. 
A diretoria do Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo
(SindiNutri-SP) convoca a categoria a participar do Ato Solene em
Homenagem ao Dia do Nutricionista, que é comemorado no dia 
31 de agosto. O tema do encontro será: Atuação e Valorização do
Nutricionista para garantia do Direito Humano à Alimentação e

Nutrição (DHAN) nos municípios. A data prevista para o encontro
será dia 30 de agosto de 2021, às 18h30, de modo online. Inscrições 

 via link encurtador.com.br/rAJM1. 

ATO SOLENE MARCA DIA DO NUTRICIONISTA 2021  
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