
Resumo 
Nutritivo

FAÇA
PARTE DA
MUDANÇA

Comunique-se!

AL
IM

EN
TA

ÇÃ
O CO

RRETA

SindiNutri-SP
NUTRICIONISTA NA CERTA

 DIA DE LUTA: TRABALHADORES DEFENDEM SERVIÇO PÚBLICO 

SÉRIE DE DEBATES         

 

PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES        

Boletim semanal do Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo   Ano II    Edição 69 - 20 a 26 de Setembro de 2021           

NUTRIÇÃO PARALÍMPICA    

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

O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 

O Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas
(DHANA) tem sido debatido por meio de encontros
na internet. Pesquisadores, ativistas e integrantes de
organizações da sociedade civil e movimentos sociais se
revezam como painelistas e tratam de temas como fome,
empresas transnacionais agroalimentares, agrotóxicos,
transgênicos e desmatamento, obesidade e doenças
crônicas, agroecologia, participação popular e
diversidade, entre outros. Quem transmite é o canal da
Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável no
Youtube, coletivo do qual o SindiNutri-SP participa.  

Reportagem da Rede Brasil Atual destacou que a delegação
paralímpica brasileira fechou o quadro de medalhas em
Tóquio na sétima colocação. Ao todo, o time acumulou 22
medalhas de ouro, 20 de prata e mais 30 de bronze,
somando 72. Em maio deste ano, reportagem no site do
Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) destacou que “a
nutrição esportiva auxilia em todas as fases do treinamento,
especialmente, nas modalidades individuais e de velocidade
como atletismo e natação.“O nosso objetivo é Promover uma
educação alimentar”, destacou Alan Nagaoka, que é um dos
Nutricionistas do CPB. 

O Congresso Internacional em Produção de Refeições,
Alimentação e Nutrição (CIPRAN) é um evento online e
com inscrições gratuitas. Está previsto para acontecer no
período de 25 a 28 de outubro de 2021. Os participantes
poderão interagir durante as atividades ao vivo e
gravadas, com mais de 30 palestrantes, que abordarão
temas essenciais para atuação em um cenário de
grandes mudanças, aceleradas por conta da pandemia.
O CIPRAN ainda possui edital de envio de resumos
técnico-científicos de estudos e trabalhos aplicados para
publicação com ISBN atrelado aos anais do congresso.
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 EM AUDIÊNCIA, CFN E FNN DEFENDEM PEDIDO DE EXAME

O movimento ‘Cancela a Reforma’, como é chamada a mobilização
contra a reforma Administrativa do Governo Federal, realizou diversas

mobilizações pelo País. Uma delas ocorreu dia 14/09, em frente à
Prefeitura de São Paulo, e contou com a presença do SindiNutri-SP e

outros representantes dos trabalhadores da Saúde. A Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) nº 32 está em análise na Comissão Especial
da Câmara dos Deputados e permite a contratação de trabalhadores sem
concurso, autoriza a redução de jornada e de remuneração para futuros
servidores e possibilita a extinção de cargos com demissão do servidor.

 A Câmara dos Deputados realizou (15/09)  audiência pública para debater
questões relacionadas a procedimentos por profissionais não médicos. O
deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE) defendeu medidas contra o

descumprimento da Lei 8.234/1991 por parte das operadoras. “Quero aqui
fazer um apelo aos integrantes desta comissão, para corrigir essa injustiça,

através de punição para os planos de saúde que não aceitam os exames
laboratoriais prescritos pelos nutricionistas (...) e que esses profissionais sejam
valorizados e possam cumprir na plenitude a sua bela profissão”.  A Federação

Nacional dos Nutricionistas (FNN), da qual o SindiNutri-SP faz parte, e o
Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) enviaram representantes para

reforçar a defesa dos interesses da categoria. 

SindiNutri-SP e demais representantes sindicais da Saúde reforçam ato

Protesto em frente à Prefeitura de São Paulo (14/09)
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