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SindiNutri-SP
NUTRICIONISTA NA CERTA

O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), com o apoio indispensável da
Federação Nacional de Nutricionistas (FNN), da qual o SindiNutri-SP faz parte,

tem buscado os deputados que compõem a comissão especial instalada para
retomar o debate sobre mudanças na Lei 9.656, de 3 de junho de 1998,

conhecida como a Lei dos Planos de Saúde. Um dos projetos é o PL 5.881/2019,
que trata dos exames laboratoriais prescritos por nutricionistas. A convocação

das entidades é esta: que cada Nutricionista entre em contato com os deputados
e deputadas do seu estado e participe dessa campanha. Uma das formas é

mandar e-mails e marcá-los nas redes sociais. Além disso, é possível assinar
uma petição que irá demonstrar o apoio popular ao pleito da categoria de
Nutricionistas. Acesse o blog do SindiNutri-SP para saber quais deputados

paulistas integram a comissão e veja seus e-mails e redes sociais. 
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O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 

Como era esperado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor, o Idec, e seus parceiros da sociedade civil, a
Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU foi realizada sem
atingir o objetivo de dar voz e espaço para as pessoas que
realmente fazem parte dos sistemas alimentares. Pelo
contrário, o evento foi uma oportunidade para formalizar 
a interferência da indústria no modo em que se produz e
consome alimentos, reforçando as crises globais de fome,
obesidade e mudanças climáticas. Texto publicado no portal
Alimentando Políticas lista outras críticas ao resultado do
evento, que estaria em contradição com o interesse público. 

O CRN-3 revisou cartilha cujo objetivo é fornecer
orientações básicas para Nutricionistas e técnicos em
nutrição e dietética (TND) que atuam durante a pandemia
do novo coronavírus (COVID-19). Por recomendação do
conselho, “os Nutricionistas e técnicos em nutrição e
dietética (TND) devem analisar cautelosamente o cenário
e as normas legais para adotar os procedimentos de
retomada das atividades profissionais”. O material está
disponível online, por meio do site www.crn3.org.br, e
neste mesmo endereço o conselho disponibiliza ainda
outros materiais úteis para diversos ramos de atuação
profissional.

Em artigo publicado na imprensa sindical, Clemente Ganz
Lúcio, especialista em relações de trabalho, destaca a
campanha da Confederação Sindical Internacional em prol
de empregos decentes e lembra que, no Brasil, mais de 30
milhões carecem de trabalho que garanta renda e respeito.
Segundo ele, o desafio mundial é gerar "565 milhões de
novos postos de trabalho até 2030, bem como viabilizar
proteção laboral, social, previdenciária e sindical para 1
bilhão de trabalhadores". Ainda segundo o autor, atualmente
a Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que 
o contingente de trabalhadores informais no mundo é de 2
bilhões. 

siga quem segue você

ASSOCIADO TEM DESCONTO EM CURSO DA CHEFNUTRI  

 PRESSÃO SOBRE DEPUTADOS É CAMINHO PARA APROVAR PL 5881/19

No dia 27 de novembro, das 9h às 18h, a renomada consultoria
ChefNutri promove uma imersão em Assessoria e Consultoria em

Gestão de Qualidade. O conteúdo será ministrado pela Nutricionista
Fabiana Borrego, fundadora da empresa e que possui sólida experiência
na área, atuando profissionalmente e ensinando.  O evento de formação
ocorrerá em São Paulo, presencialmente, e todos os participantes serão

testados a fim de garantir a máxima segurança contra a Covid-19.
Associado SindiNutri-SP tem 10% de desconto, bastando apresentar a

carteirinha online. Não perca! Saiba mais do evento acessando o
www.instagram.com/chefnutri
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https://sindinutrisp.org.br/cursos-sindinutri-sp
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/pressao-por-exames
https://secure.avaaz.org/community_petitions/po/camara_dos_deputados_pela_aprovacao_do_pl_68812019/?fpla
https://sindinutrisp.org.br/blog
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/sociedade-lamenta
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/sociedade-lamenta
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/boas-praticas
https://www.crn3.org.br/uploads/BaseArquivos/2020_07_07/Cartilha-Digital_Retomada.pdf
https://www.crn3.org.br/
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/565-milhoes
https://www.instagram.com/chefnutri/
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/com-fabiana-borrego
https://www.instagram.com/fabianaborrego/
http://www.sindicatodosnutricionistas.com.br/div/carteirinha.html
https://www.instagram.com/chefnutri/

