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NUTRICIONISTA NA CERTA

Após declarar ter recebido diversas reclamações e denúncias contra a
empresa Golden, responsável pela merenda escolar de Votorantim, o

Sindirefeições Ts Sorocaba, juntamente com trabalhadores e sindicatos
parceiros, dentre eles o SindiNutri-SP, participaram (05/10) de mobilização

em frente a Prefeitura Municipal de Votorantim. Junto ao grupo, o
SindiNutri-SP cobrou que as irregularidades sejam investigadas e que, uma
vez confirmadas, os responsáveis sejam devidamente punidos. A empresa

nega as acusações e ainda emitiu nota sobre o assunto. A presidente do
SindiNutri-SP, Consolação Furegatti, em vídeo dirigido aos profissionais da

Nutrição, que não estão entre os demitidos e nem denunciam
irregularidades, reforçou que o departamento jurídico está à disposição para

lutar contra abusos, inclusive com área de denúncias no site.
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O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 

O Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania,
incluiu para compor cestas básicas para indígenas itens
com baixo valor nutricional e que não condizem com a
realidade e necessidades dos mais de 300 povos indígenas
brasileiros. É o que afirma reportagem da Rede Brasil Atual
de 29 de setembro. Quem aponta o erro na escolha é Aline
Ferreira, professora de Nutrição da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) e integrante do grupo de trabalho
sobre saúde indígena da Associação Brasileira de Saúde
Coletiva (Abrasco). "Há pouca diversidade de alimentos e
sem respeitar as particularidades culturais desses povos",
declarou ela.

De acordo com a organização do Congresso Internacional
em Produção de Refeições, Alimentação e Nutrição
(CIPRAN) mais de 3 mil pessoas já se inscreveram para essa
que é a primeira edição deste evento que tem tudo para
entrar para o calendário de maneira fixa. Online e com
inscrições gratuitas, o CIPRAN 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 Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região 
(CRN-3) lançou material rico em informações a respeito 
do que é a famosa Equipe Multiprofissional de Terapia
Nutricional (EMTN) e quais são as legislações para se atuar
nessa área.  Geralmente, essa equipe é formada por pelo
menos um Nutricionista, um médico, um enfermeiro e
um farmacêutico, podendo ainda contar com mais pessoas
que atuam profissionalmente na Saúde. O material
também ressalta a importância de os integrantes do grupo
passarem por treinamento específico em prática de
Terapia Nutricional. Baixe, use e divulgue! 

siga quem segue você

SINDICATO VISITA BASE EM LOUVEIRA E JUNDIAÍ   
A presidente do SindiNutri-SP, Dra. Consolação Furegatti, visitou

trabalhadores em Jundiaí (06/10) e Louveira (07/10). O bate-papo foi com
as Dras. Larissa e Angélica (Empresa Deca de Jundiaí-SP/equipe Sodexo)

e com os Drs. Cristian, Viviane e Vanuza (Empresa Mercado Livre em
Louveira-SP/equipe GR). Nessas visitas os profissionais recebem brindes

do Sindicato e também ficam sabendo o que a entidade tem feito,
principalmente na área de benefícios. Nos encontros é possível também

ouvir demandas da base e o que eles esperam da instituição que existe
para ajudá-las. Para solicitar a visita basta enviar um WhatsApp para 

(11) 96400-0745, de segunda a sexta, das 10h às 16h. 

EM VOTORANTIM, SINDINUTRI-SP PARTICIPA DE PROTESTO 
A FAVOR DE TRABALHADORES  
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https://www.sindirefeicoests.org.br/
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/em-votorantim
https://cdn.brasildefato.com.br/documents/e9220754a2d1425e96e30a545e41b0b8.pdf
https://sindinutrisp.org.br/denuncia
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/alimentacao-dos-indios
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/sindinutri-sp-apoia
https://eventos.congresse.me/cipran/edicoes/cipran-1-edicao#schedule
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/equipe-multi
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/pe-na-estrada
https://sindinutrisp.org.br/files/arquivos_/FOLDER%20BENEF%C3%8DCIOS%202021%20.pdf

