AL

IM

A
ET

EN
TA

RR

CO

ÇÃ
O

/sindinutrisp

NUTRICIONISTA NA CERTA

SindiNutri-SP

www.sindinutrisp.org.br

Resumo
Nutritivo
O universo da Nutrição em pílulas noticiosas

Boletim semanal do Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo Ano III Edição 96 - 18 a 24 de Abril 2022

NUTRICIONISTAS GANHAM BRINDES EM LIVE DO SINDINUTRI-SP
Em alusão aos 34 anos de fundação do Sindicato dos Nutricionistas do Estado de
São Paulo, comemorados dia 12 de abril, a entidade sindical realizou uma live
comemorativa com a seguinte promoção: os 34 primeiros Nutricionistas que
fizessem pré-inscrição online para o evento, além de receberem o link da
transmissão com antecedência, ganhariam um caderno exclusivo do SindiNutriSP e também um voucher de 100% de desconto em curso EAD da parceira
Teknisa. Para ser validado como participante, era preciso que o profissional préinscrito fosse Nutricionista com atuação em São Paulo via inscrição no CRN-3.
No endereço www.sindinutrisp.org.br/blog estão os felizardos habilitados para
ganhar os brindes. Eles podem entrar em contato com o Sindicato pelo
WhatsApp (11) 96400-0745.

Caderno exclusivo

CONCLAT 2022

REFEIÇÕES COLETIVAS

Com unidade e engajamento, Força Sindical, CUT, UGT,
CTB, Nova Central, CSB, as duas Intersindical e a Pública
realizaram no dia 07/04 a terceira Conclat - Conferência
Nacional da Classe Trabalhadora. Os lemas Emprego,
Direitos, Democracia e Vida foram reforçados pelas
propostas e reivindicações agrupadas na Pauta Unitária da
Classe Trabalhadora. A tarefa das entidades, agora, é
massificar a pauta junto às categorias e fazê-la circular no
Congresso Nacional, movimento que já se iniciou.Todos os
oradores destacaram a importância de unidade entre as
entidades, com as categorias e junto ao povo. A revisão ou
revogação da reforma trabalhista de 2017 foi clamada em
todas as falas.

A alta dos preços dos alimentos vem impactando a
operação das empresas que fornecem refeições coletivas as chamadas cozinhas industriais. O setor sente o peso da
inflação dos alimentos. A cenoura, por exemplo, alcançou
83,42% de aumento, seguido pela mandioca (46,23%),
pepino (39,09%), tomate (31,33%), alface (30,62%) e
proteínas em geral (25,16%). De acordo com a Aberc,
associação do setor, as empresas fornecedoras de refeições
coletivas já dialogando para buscar renegociações de
preços com clientes e fornecedores numa tentativa de
adequar os contratos às novas condições do mercado. Para
saber mais informações, acesse o blog do SindiNutri-SP:
www.sindinutrisp.org.br/blog.

CURSO: PREVENÇÃO E CONTROLE DA OBESIDADE INFANTIL
O curso, que é online e contém 40 horas de conteúdo, “capacita os
profissionais da Atenção Primária do SUS, contribuindo no trabalho de
reforço ao diagnóstico, na prevenção e controle do excesso de peso e
obesidade infantil como problemas prioritários e emergentes no Brasil”.
É disponibilizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), por meio da plataforma de acesso livre AVASUS, que tem como
foco atender as demandas de profissionais da Saúde. Para saber mais e
realizar sua inscrição, acesse o blog do SindiNutri-SP
www.sindinutrisp.org.br/blog.

SEDE ZERO
A campanha Sede Zero, lançada em 2021, defende
medidas para garantir o acesso pleno à água e ao
esgotamento sanitário a todas as pessoas, em especial
àquelas que vivem em processo de vulnerabilidade. A
iniciativa é do Observatório Nacional dos Direitos à Água
e ao Saneamento (ONDAS). Em 11/04, a campanha
incorporou novos pontos a manifesto já existente, com a
inclusão das propostas de emendas à Lei 11.445/2007.
Veja o manifesto atualizado e apoie acessando o blog
www.sindinutrisp.org.br/blog.

