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SindiNutri-SP
NUTRICIONISTA NA CERTA

Geração de renda aos mais pobres e alimentação com qualidade para
todos. Estes foram os pilares da roda de conversa comemorativa para

marcar o Dia Mundial da Alimentação 2021 que o SindiNutri-SP
promoveu (18/10) com o apoio da Prefeitura de São Paulo e do Conselho
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional da cidade de São Paulo
(Comusan). O tema do encontro foi: Segurança Alimentar e Nutricional
e Economia Solidária: construção de sistemas alimentares sustentáveis.
Especialistas puderam explanar sobre experiências de sucesso e novos

caminhos que precisam ser explorados para que o combate a fome
ganhe mais força, apesar do cenário desafiador agravado pelas crises

sanitária e econômica. As palestras foram bem aprofundadas e merecem
ser revistas em youtube.com/sindinutrisp.
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CONGRESSO ILUMINADO 

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

O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 

Pesquisadores da Unifesp, da UFSC e do Ministério do Meio
Ambiente realizaram estudo que avaliou como a pandemia
torna evidente os impactos negativos dos sistemas
alimentares na economia, meio ambiente e saúde pública.
Em artigo, os especialistas apresentam uma análise dos
sistemas alimentares nos últimos anos e, por fim, trata das
possibilidades de transição para um sistema alimentar mais
justo, localizado, inclusivo e regenerativo. O estudo conclui
que “não basta fomentar sistemas alimentares saudáveis; é
necessário deixar de investir em sistemas degenerativos
focados em beneficiar a arrecadação ou a balança comercial.

Frases e imagens de frutas, verduras, hortaliças e
leguminosas foram projetadas no Congresso Nacional na
noite de quarta-feira (13) para destacar o Dia Mundial da
Alimentação, que é celebrado em 16 de outubro. A
iniciativa é do deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB-
SP) e do Instituto Interamericano de Cooperação para a
Agricultura (IICA) – Representação Brasil. A data de 16 de
outubro foi escolhida para o Dia Mundial da Alimentação
para lembrar o dia da criação, em 1945, da Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura
(FAO).

O aumento da pobreza e do número de pessoas sem acesso
à alimentação trazido pela pandemia de Covid-19 tornou
ainda mais desafiador o cumprimento da meta global de
zerar a fome no mundo até 2030, estabelecida pela
Organização das Nações Unidas (ONU). A avaliação é de
Rafael Zavala, representante no Brasil da agência da ONU
para a Agricultura e Alimentação (FAO), em entrevista ao
site Globo Rural. Só no ano passado, a FAO estima que, em
todo o mundo, a fome atingiu um contingente entre 720
milhões e 811 milhões de pessoas, 161 milhões a mais do
que em 2019.

siga quem segue você

OUTUBRO ROSA: EQUIPE SINDINUTRI-SP VESTE CAMISA    

LIVE CELEBRA DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 2021

O expediente na sede do Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São
Paulo está mais colorido, com a equipe uniformizada e lembrando os

visitantes do Outubro Rosa, que conscientiza sobre a prevenção ao câncer
de mama e de colo do útero. Exames preventivos continuam sendo a

principal ação de combate a essas doenças que apenas em 2019 levaram à
morte mais de 24 mil mulheres, segundo o Instituto Nacional de Câncer
(INCA).  As camisetas também já antecipam o Novembro Azul, que busca

conscientizar os homens de que o câncer de próstata é um desafio bem mais
simples quando diagnosticado precocemente. Em 2019, ainda segundo o

INCA, mais de 15 mil homens não conseguiram vencer a doença. 

https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/roda-de-conversa
https://www.youtube.com/watch?v=mowASMeQHe4&t=1767s
https://docs.google.com/document/d/1pfcVl9GPscf5-IoqQj7uZ4qzAz0VMY-Kc9Nbr5flu-Q/edit?usp=sharing
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/congresso-iluminado
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/fome-cresce
https://www.inca.gov.br/numeros-de-cancer

