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SindiNutri-SP
NUTRICIONISTA NA CERTA

CURSO GRATUITO        

As tratativas salariais 2021-2022 do setor de merenda estão em curso e já
chegaram à 4ª rodada, que aconteceu dia 19/08 em Jundiaí. A tentativa

de acordo avançou para a 5ª rodada, a ser realizada no dia 24/08, em
Suzano. Já no dia 13/08 o SindiNutri-SP cedeu espaço em sua sede, no
centro de São Paulo, para que ocorresse a terceira etapa de discussões

com o sindicato patronal, o SINDIMERENDA.  Essas negociações
contam com uma aliança entre sindicatos de trabalhadores que seguem

afinados a fim de garantir as melhores condições para a data base do
setor (1º de agosto).  Pelo site e redes sociais, o SindiNutri-SP tem

informado sobre o passo a passo das negociações em curso, inclusive
relatando a primeira vitória, que foi no setor das cozinhas industriais.
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O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 

Está no ar o Curso Básico de Direito Humano à
Alimentação e à Nutrição Adequadas (Dhana), uma
coleção de quatro módulos produzida pela FIAN 
Brasil. Segundo o site da instituição, a iniciativa é 
online e gratuita. O material didático dá visibilidade 
a um direito que, de tão indispensável à vida digna e 
à própria sobrevivência, muitas vezes não é sequer
percebido e tem sua violação naturalizada e sua
realização encarada como benevolência. Seguem 
os temas abordados: Histórico e conceito; 
Exigibilidade; Abastecimento;  Economia. 

A Comunidade Slow Food Brasil Educação, grupo de
trabalho temático da rede brasileira do Slow Food, lançou
seu primeiro livro de autoria coletiva, o Caracol de Práticas
Educativas, publicado pela Associação Slow Food Brasil com
o apoio da cooperação internacional Misereor. A publicação
é uma teia de ideias e propostas metodológicas que resulta de
oito anos de intercâmbios entre educadores e educadoras
com diferentes atuações e que exploram de forma profunda
as conexões entre comida e educação. É possível baixar 
 gratuitamente esta obra por meio do site do Slow Food
Brasil, no endereço: www.slowfoodbrasil.org. 

A Nutricionista, cantora e compositora mineira Tânia
Bicalho é a criadora do projeto Música Popular
Nutritiva (MPN), que tem como objetivo popularizar a
alimentação saudável de uma forma bem lúdica. 
Por conta da pandemia, ela precisou interromper as
viagens com suas apresentações, mas nas redes sociais é
possível acessar (e compartilhar) um repertório de
vídeos com muitas informações e canções. 
Para acessar o conteúdo, basta visitar o canal no
Youtube Música Popular Nutritiva (MPN). Lá, o papel
do Nutricionista  é valorizado com alegria e afinação. 

siga quem segue você

INSCRIÇÕES: ATO SOLENE PELO DIA DO NUTRICIONISTA 2021 

Sindicatos de trabalhadores mantém união para garantir melhores condições de trabalho; Próxima reunião será na cidade de Suzano

Em vídeo, a presidente do SindiNutri-SP, Consolação Furegatti,
reforçou convite para o Ato Solene em homenagem ao Dia do

Nutricionista, que será online no dia 30 de agosto, às 18h30, com
transmissão pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O
tema do encontro será: atuação e valorização do nutricionista para
garantia do direito humano à alimentação e nutrição (DHAN) nos

municípios. A realização é do SindiNutri-SP e da Frente
Parlamentar pela Reforma Agrária, Agricultura Familiar,

Segurança Alimentar e Regularização Fundiária Rural da ALESP.
É possível se inscrever para participar via Zoom. 

https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/primeiros-400
https://www.facebook.com/sindinutrisp/photos/a.459278284182230/3927632147346809/
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/negociacao-merenda
https://sindinutrisp.org.br/blog/resultados-negociacoes-2021-2022/uniao-sindical
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/online-gratuito
https://fianbrasil.org.br/curso-basico-de-direito-humano-a-alimentacao-e-a-nutricao-adequadas-dhana/
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/slow-food
https://slowfoodbrasil.org/wp-content/uploads/2021/08/Livro-Caracol-de-pra%CC%81ticas.pdf
https://slowfoodbrasil.org/
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/musica-nutritiva
https://www.youtube.com/channel/UCXFP7bfFtS5z-mQUSqpu0DQ
https://www.youtube.com/watch?v=LDP83RPjhFQ
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/nutricao-dhan
https://forms.gle/SWJV85w11YdzjUfW8

