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O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 

IPCA acumulado chega a 9,68% em 12 meses e passa de dois
dígitos em metade das capitais pesquisadas pelo IBGE. 
Em um ano, INPC foi a 10,42%. Oito dos nove grupos de
produtos e serviços pesquisados ajudaram a empurrar a
inflação de agosto, sendo que a maior variação veio no grupo
dos Transportes. Desse modo, esse item contribuiu sozinho
com mais de um terço do IPCA do mês, principalmente por
causa dos preços dos combustíveis. Isso porque a gasolina
subiu 2,80%, o etanol 4,50%, o gás veicular 2,06% e o óleo
diesel 1,79%. A segunda maior contribuição, também perto 
de um terço do índice, veio de Alimentação e bebidas. 

Dados revelados pela Campanha #ContaPraGente Estudante,
iniciativa do Observatório da Alimentação Escolar (ÓAÊ),
mostram que a assistência alimentar durante o fechamento
das escolas públicas não chegou a todos. A pesquisa ainda
denuncia: "apenas 14% receberam cestas de alimentos ou
cartões alimentação todos os meses, e 21% receberam
assistência alimentar de suas escolas, apenas uma única vez
desde o início da pandemia".  Foram analisadas respostas de
900 estudantes maiores de 12 anos da rede educação básica
pública de ensino dos 26 Estados do país e do Distrito Federal.
Leia o relatório na íntegra em: alimentacaoescolar.org.br.

Há pouco mais de 70 semanas, mais precisamente em
18/05/20, o SindiNutri-SP lançava o seu boletim
noticioso Resumo Nutritivo (RN), que de lá para cá se
consolidou como uma porta de entrada para assuntos
relacionados à Saúde, Nutrição e mobilização sindical. A
iniciativa se torna também um valioso documento que
ajudará a contar a rica história da categoria da Nutrição
e da atuação sindical durante esse período. Para receber
o RN, basta assinar a newsletter em nosso blog
(sindinutrisp.org.br/blog) ou enviar um e-mail para o
endereço jornalismo@sindinutrisp.org.br. 

siga quem segue você

 EMPOSSADA GESTÃO DO CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS 

Em convênio com a Universidade Anhanguera Educacional, o
SindiNutri-SP realizou (20/09) aula de apresentação na sede do

Sindicato, respeitando o distanciamento e demais normas sanitárias. A
orientação estará a cargo de duas nutricionistas dirigentes do Sindicato.

Vera Vilella, que é mestre em Saúde Pública e reúne experiência atuando
no poder público e como professora universitária, inclusive como

coordenadora de estágios. Ela é também representante do Sindicato no
Comusan. Além dela, Rita Helena Pinheiro, que representa o CRN-3 no

Comusan e o SindiNutri-SP no CAE (alimentação escolar), acumula
experiência no poder público e em hospitais. Atualmente trabalha na

área da reabilitação infantil. Elas contam com o apoio de André Luzzi, 
 Doutor em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP.

Tomou posse no dia 18/09 a 15ª gestão do Conselho Federal de
Nutricionistas (CFN). A cerimônia foi realizada de forma híbrida, com

conselheiros na sede do órgão, em Brasília (DF), e remotamente, por
videoconferência. A mesa da solenidade de posse foi formada pelas
nutricionistas Rita Ferreira Frumento, então presidente do CFN, e

Renata Alves Monteiro, representante da nova gestão no ato. Também
participou do evento a nutricionista Fátima Fuhro, presidente da

Federação Nacional dos Nutricionistas (FNN), entidade sindical da qual 
o SindiNutri-SP faz parte. A convite da própria FNN, o Sindicato dos

Nutricionistas do Estado de São Paulo foi representado, de modo online,
pela sua presidente, a nutricionista Consolação Furegatti
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https://beneficios.nunesegrossi.com.br/plano-de-saude-sindinutrisp?utm_source=entidades&utm_medium=sindinutri&utm_campaign=sindinutri_saude_odonto
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/inflacao-e-comida
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/contapragente
https://alimentacaoescolar.org.br/
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/informacao-e-mobilizacao
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/informacao-e-mobilizacao
https://sindinutrisp.org.br/blog
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/novo-ciclo
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/15-gestao
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/15-gestao
https://www.fnn.org.br/

