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SindiNutri-SP
NUTRICIONISTA NA CERTA

A Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis
e Sustentáveis realizou o Seminário "Geografia da Fome: 75
anos depois - Novos e velhos dilemas". O evento online
estreou dia 29 de novembro. A Cátedra, da USP,  é um 
espaço interdisciplinar que promove reflexão e produção 
de conhecimento sobre sistemas alimentares. “Temos dois
grandes objetivos com esse evento. Primeiro, claro,
homenagear Josué de Castro, ao comemorar os 75 anos de 
sua mais importante obra. E, ao mesmo tempo, dar o
primeiro passo, iniciar um processo de discussão sobre o
Brasil (...), para entender os grandes dilemas da fome no país”,
afirmou Tereza Campello, professora da cátedra.

ACOLHIDA ACONTECE PELA SEGUNDA VEZ EM 2021 E REPETE SUCESSO  

Reunidos em torno da Federação Nacional do Nutricionistas (FNN),
diversos Sindicatos de Nutricionistas em vários Estados assinam um

documento que será protocolado presencialmente no Congresso
Nacional, em Brasília. A ação está prevista para ocorrer durante a segunda

quinzena de dezembro. O teor do documento é dirigido aos
parlamentares brasileiros em nível federal, já que importantes projetos de

lei em prol da categoria da Nutrição se encontram parados. A ideia da
ação, proposta pelo SindiNutri-SP e acolhida pela Federação e demais

Sindicatos, é abordar os representantes reforçando que 2022 será um ano
de balanço e estas entidades irão defender que a categoria busque saber

quais parlamentares estão do lado dela. 
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O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 

As Centrais Sindicais se uniram aos movimentos populares
e organizações da sociedade civil na luta contra a fome no
Natal. Em nota emitida, as entidades informam que, de 10
de dezembro a 6 de janeiro, se integrarão à campanha
nacional “Natal sem Fome: cultivando a solidariedade”,
impulsionada pelo MST (Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra). O objetivo desta ação é arrecadar
recursos financeiros e alimentos para montagem de cestas
básicas com produtos da agricultura familiar, a fim de que
sejam doadas às famílias em situação de insegurança
alimentar, além de apoiar as cozinhas comunitárias e as
marmitas solidárias.

siga quem segue você

 SINDICATOS DE NUTRICIONISTAS ARTICULAM PRESSÃO EM BRASÍLIA

O SindiNutri-SP realizou (04/12), pela segunda vez em 2021, seu
mais tradicional evento que apoia os futuros Nutricionistas: o

Acolhida ao Nutricionista recém-formado. Participaram, em sua
grande maioria, estudantes que concluem a graduação em 2021 ou

profissionais recém-egressos. Todos em busca de conhecer mais
sobre as principais áreas de atuação. Em junho de 2021, foi realizada

a primeira edição deste ano, que foi um sucesso e contou com
outros palestrantes. Nas duas edições, os presentes puderam

perguntar livremente aos palestrantes e interagir um com o outro.
Há 8 anos o evento faz parte do calendário oficial do Sindicato. 

Em matéria, o Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (Idec) aponta desafios para se melhorar a
compreensão popular sobre a rotulagem de alimentos,
bem como apresenta histórico e perspectivas da
regulação. Aprovada em 2020 pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, a nova norma de rotulagem
nutricional foi fruto de uma discussão de mais de seis
anos entre agentes governamentais, indústria e
sociedade. Para reunir todas as informações sobre as
novas regras da rotulagem, o Idec lançou um site. 
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https://sindinutrisp.org.br/ambulatorio
https://sindinutrisp.org.br/blog/Resultados%20Negocia%C3%A7%C3%B5es%202021-2022/75-anos-depois
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/projetos-de-lei
https://sindinutrisp.org.br/blog/Geral/sindicalismo-natal
https://sindinutrisp.org.br/blog/Geral/ha-8-anos
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/futuro-da-nutricao
https://sindinutrisp.org.br/blog/Geral/de-olho
https://idec.org.br/de-olho-nos-rotulos/historico
https://idec.org.br/de-olho-nos-rotulos

