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Nos dias 26 e 27 de outubro a presidente do SindiNutri-SP, Consolação
Furegatti, visitou as e os profissionais de Nutrição que atuam nos Hospitais

IGESP e Alvorada, sejam aqueles contratados diretamente ou funcionários das
empresas terceirizadas de refeições coletivas, GR e Sodexo, respectivamente.

Em conversa franca, Consolação ouviu queixas sobre ocorrências do passado e
também agradecimentos por ações que foram realizadas desde o início da atual
gestão, em março de 2020. O mandato atual se propôs a renovar a relação com
os associados. Uma das marcas é a nova dinâmica de visitas à base, muito mais

intensa e com a promoção do diálogo aberto sempre. No bate-papo a
presidente reforçou com exemplos os suportes oferecidos pelo Sindicato

diante dos desafios trabalhistas, destacou os principais benefícios, bem como
pôde ouvir o que a categoria pensa e precisa. 
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O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 

o Instituto Fome Zero (IFZ) anunciou sua primeira
campanha para arrecadação de recursos para ações de
combate à fome de uma maneira inovadora: apoiando a
cultura nacional. O IFZ decidiu organizar o concurso
literário Crônicas da Fome no qual os interessados em 
apoiar a campanha contra a fome podem enviar crônicas
que narram o problema da fome agravado pela pandemia.
Todos os textos irão integrar um e-book que servirá como
documento para a posteridade. Trinta crônicas serão
selecionadas para integrar um livro impresso. Destas, três
receberão prêmio em dinheiro. Acesse: www.ifz.org.br.

O Instituto Alexander Marcellus (IAM) realiza no
próximo dia 27/11, das 9h às 11h, curso online sobre as
novas regras estabelecidas pela RDC 331/19 e IN 60/19. As
normativas estabelecem novos padrões microbiológicos
de alimentos. As vagas são limitadas. O conteúdo do curso
é voltado a Nutricionistas, estudantes de Nutrição,
técnicos em Nutrição ou para quem atua na área da
alimentação. Para realizar a inscrição e pagamento, envie
WhatsApp para Alexander Marcellus pelo número (19)
99944-7756 e garanta a sua vaga. Quem ministra o
conteúdo é o renomado biomédico Dr. Eneo Alves da
Silva Jr., que é autoridade em controle higiênico-sanitário.

O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas (FMU) promoveu (25/10) o “Encontro de Órgãos de
Classe de Nutrição”, com representantes da Associação
Paulista de Nutrição (APAN), do Conselho Regional de
Nutricionistas da 3ª Região (CRN-3) e do SindiNutri-SP.
O tema da fala da presidente do SindiNutri-SP, Consolação
Furegatti, foi Mercado de Trabalho e a importância do
Sindicato. Quem esteve à frente do evento foi a Dra.
Amanda Felippe Padoveze, que também é coordenadora
do curso de Nutrição da instituição.  Acompanhou todo o
encontro  a professora da instituição, Dra. Ana Paula
Patrocínio, que é associada ao SindiNutri-SP.
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REGIÕES DE SP CELEBRAM MÊS DA ALIMENTAÇÃO 2021  

 VISITAS REFORÇAM DIÁLOGO ENTRE SINDICATO E CATEGORIA

Diversas Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável (CRSANS) utilizaram o Youtube do SindiNutri-SP para

celebrar o mês da alimentação de 2021. O pedido partiu de membros de
cada uma delas e foi prontamente atendido pela entidade sindical. Foram
realizados seminários bem interativos e que abordaram o combate à fome
em diversas regiões, tais como Sorocaba, Franca, Marília, Ribeirão Preto e

São Paulo (capital). A organização do conteúdo ficou a cargo de cada
comissão, que teve total liberdade de manifestação. A videoteca retrata os
desafios locais e as soluções, que podem ser replicadas e adaptadas para

outras lideranças em suas localidades.

https://vivara.parcerialink.com.br/sindinutrisp
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/escutatoria
https://sindinutrisp.org.br/files/arquivos_/FOLDER%20PDF%20-%20RGB%20-%20V.%2013_10_2021.pdf
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/cronicas-da-fome
https://ifz.org.br/cronicas-da-fome/
https://alexandermarcellus.com.br/
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/padroes-microbiologicos
https://sindinutrisp.org.br//blog/geral/conversa-nutri-com-eneo-alves-da-silva-jr
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/encontro-das-entidades
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/desafios-e-solucoes
https://docs.google.com/document/d/1ByK5bkvGI63oClKTbNIso6-gb6Q3DpHAOB25Qxwbw5k/edit?usp=sharing

