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COMUSAN-SP ARTICULA SOCIEDADE PARA FORTALECER SEGURANÇA
ALIMENTAR NAS DISCUSSÕES DO ORÇAMENTO PAULISTANO
A Prefeitura de São Paulo continua dando sequência às audiências públicas
regionalizadas, para apresentação de propostas da população para o Orçamento
Cidadão 2023 - Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2023). As audiências serão
realizadas até 20 de abril e promovidas pela plataforma Microsoft Teams, bem como
transmitidas ao vivo pelo YouTube. Cada uma das 32 subprefeituras atua nas
audiências individualmente. Diante disso, o Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional (Comusan-SP), divulgou informe ressaltando que, em meio a
esse debate, é “muito importante que as pautas da segurança alimentar e nutricional
sejam fortalecidas para garantirmos orçamento para as ações no próximo ano.”
Vejas as recomendações do Comusan-SP e como participar em:
www.sindinutrisp.org.br/blog.

AMAZON

AGENDA

Trabalhadores de um armazém da Amazon em Staten
Island, estado de Nova York, aprovaram no dia 1º de abril a
formação do Sindicato dos Trabalhadores da Amazon (ALU,
de Amazon Labor Union). O primeiro sindicato da história
de 27 anos da empresa nos Estados Unidos teve o apoio de
55% dos votos válidos. Exatos 2.654 dos funcionários da
unidade votaram “sim” e outros 2.131, contra a proposta,
uma iniciativa de ex e atuais funcionários da gigante
mundial de comércio eletrônico. O movimento foi liderado
por Christian Smalls, trabalhador demitido em 2020 por
ajudar a organizar uma greve contra a ausência de política
de segurança da empresa contra a covid-19.

Baseada em uma ampla revisão de literatura que destaca a
conexão entre fome, obesidade e mudanças climáticas, a
“Agenda para Ação: transição para sistemas alimentares
saudáveis e sustentáveis no Brasil” é uma publicação do
Idec para os tomadores de decisão, ativistas e portadores
de direitos. O documento ajuda com soluções factíveis,
baseadas em evidências científicas, que podem fortalecer,
ampliar e sustentar políticas públicas pautadas na
promoção do direito à alimentação e na proteção à saúde
das populações e do nosso planeta. Leia mais sobre o
conteúdo e baixe o material gratuitamente no blog:
sindinutrisp.org.br/blog.

CURSO DO SINDICATO ATUALIZA E DÁ PREMIOS PARA NUTRICIONISTAS
A Nutricionista Marisa Bailer ministrou o curso online Nutrição
e Gestão Hospitalar no dia 9 de abril, durante o período da
manhã. A iniciativa foi do SindiNutri-SP que acolheu
Nutricionistas em busca de aprimoramento e recolocação
profissional. Durante todo o tempo o público teve a
oportunidade de interagir com a palestrante e ainda participar
de um sorteio que distribuiu diversos brindes, dentre eles um
livro oferecido pela editora Manole, que dá desconto de 20%
para sócios do Sindicato nos livros de Nutrição. A grade com os
próximos cursos do ano está no site:
www.sindinutrisp.org.br/cursos-sindinutri-sp

ILPI & ATENÇÃO PRIMÁRIA
Identificar fatores de riscos, estabelecer plano de cuidados
e treinar a escuta ativa. Isso e muito mais é ensinado,
online e de forma gratuita pela UNA-SUS, a profissionais
da Saúde que cuidam de pacientes na terceira idade.
O curso Ações estratégicas no cuidado à pessoa idosa na
Atenção Primária está com inscrições abertas até o dia 24
de junho de 2022, enquanto durarem as vagas. Para se
cadastrar nas aulas, bem como conhecer mais sobre a
UNA-SUS e conhecer todos os cursos oferecidos pela
instituição, acesse o blog sindinutrisp.org.br/blog.

