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1,5 MILHÃO DE EMPREGOS         
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O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 

As entidades dos trabalhadores na alimentação em todo o
País circulam boletim nas bases da Lactalis. A empresa
multinacional francesa, com oito mil empregados no Brasil,
tem se recusado a repor  as perdas salariais e dificultado as
negociações coletivas. Diz a manchete do boletim de alerta:
"Se a Lactalis seguir intransigente, seus produtos poderão
ser boicotados". O boletim unitário mostra gráfico. Leite e
derivados subiram 13,64%; leite em pó, 17,44%; queijos,
16,05%; manteiga, 12,40%; leite fermentado, 11,87%. 
A Lactalis é dona das marcas Parmalat, Batavo, Elegê,
Itambé, President e outras. 

A abundância da oferta de um determinado tipo de
alimento, em detrimento de outro, importa muito mais do
que a capacidade de escolha individual. É o que mostra um
dos trabalhos mais recentes do site jornalístico O Joio e o
Trigo, que investiga a relação entre alimentação, saúde 
e poder. A iniciativa faz parte da série de podcast chamada
Prato Cheio, que está em sua quarta temporada. Neste
episódio publicado em 31/08, é realizada uma viagem
imersiva pelo ambiente alimentar, um conceito que
pesquisadores utilizam para explicar como o mundo ao
redor determina as escolhas alimentares. Ouça! 

Ricardo Patah, presidente da União Geral dos
Trabalhadores, atua para manter a desoneração da folha
de pagamentos em 17 setores da economia, dentre eles a
construção civil, indústria e até transporte coletivo. Ele 
é dirigente comerciário, mas lembra que o comércio 
não se inclui nesses setores. "Defendo o emprego dos
brasileiros. Não se trata de proteger setor A ou B", 
afirma. Pelo critério atual, as empresas recolhem 
tributos sobre uma parcela da receita bruta em vez da 
contribuição patronal previdenciária. O modelo segue 
até final do ano. 
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 SINDICATO PASSA A DIVULGAR RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No dia 2 de setembro a presidente do SindiNutri-SP, Consolação
Furegatti, visitou a unidade da Sapore na empresa Motorola em

Jaguariúna, município da região metropolitana de Campinas. Lá ouviu
Nutricionistas e reforçou os diversos benefícios que elas têm acesso
participando do seu Sindicato. Consolação tem viajado por diversas

regiões de São Paulo para ouvir a base,  registrado essas ações nas redes
sociais e também no relatório mensal denominado Nosso Mês em

Números. A presidente também tem conversado com a base
remotamente, via telefone e reunião em vídeo. Para agendar a visita do

seu Sindicato ou conversa a distância, basta enviar mensagem pelo
WhatsApp (11) 96400-0745, de segunda a sexta, das 10h às 16h. 

A partir do dia 07/09 o SindiNutri-SP passou a publicar em suas
redes sociais o relatório Nosso Mês em Números, que se propõe a

ser uma métrica objetiva para registrar as diversas atividades
realizadas pela equipe da entidade. Estão lá, por exemplo, a

quantidade de e-mails e WhatsApps respondidos, bem como as
ligações telefônicas, as reuniões (presenciais ou online) e as visitas

à base realizadas. A divulgação contempla também as
atualizações no site e redes sociais, onde ocorrem publicações de

domingo a domingo. O próximo relatório estará disponível na
primeira quinzena de outubro. 
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