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COMUSAN ELEGE PRESIDENTE PARA PRÓXIMO BIÊNIO
Eleição aconteceu dia 07/04 e teve Vera Villela eleita como presidente para o
período de 2022 a 2024; Ela é Nutricionista e representante do SindiNutri-SP
O COMUSAN foi criado na I Conferência Municipal de Segurança
Alimentar de São Paulo, realizada em 2001. É um espaço de diálogo
e estimula a organização da sociedade, por meio da integração de
três setores: representantes do poder público, sociedade civil
organizada e instituições ou entidades que atuam com segurança
alimentar e nutricional, como: igrejas, sindicatos, cooperativas,
ONGs, entre outras. Saiba mais sobre o processo eleitoral em
www.sindinutrisp.org.br/blog

TÁ NA MESA

ALEITAMENTO

Newsletter semanal do Idec informa sobre alimentação
saudável. Toda quarta-feira são disparados para os
assinantes conteúdos, notícias, dicas e receitas para uma
alimentação saudável e sustentável. Cada edição semanal do
boletim Tá na Mesa, que chega por e-mail, pode ser lida em
15 minutos, mas é possível aprofundar nos temas que
desejar. O responsável pelo conteúdo é o Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor, o Idec, que há mais de 30 anos
luta por uma alimentação saudável e sustentável no Brasil,
além de diversas outras causas. A entidade luta, de maneira
independente, por relações de consumo sejam mais justas e
respeitosas às pessoas e ao meio ambiente. Para assinar o
boletim, acesse www.sindinutrisp.org.br/blog.

Amamentação e programação metabólica; Estratégias para
manter o aleitamento após volta ao trabalho; Aleitamento
materno e microbiota intestinal; doação de leite. Estes e
outros temas são tratados no e-book gratuito “Aleitamento
Materno”. O conteúdo foi elaborado pela Liga Acadêmica
de Nutrição Materno Infantil, sob orientação das
professoras e Nutricionistas Deborah Cristina Landi
Masquio e Aline de Piano Ganen. Tanto a Liga quanto as
docentes fazem parte do Centro Universitário São Camilo.
O objetivo da publicação é contribuir para esclarecimentos
sobre a importância e práticas de aleitamento materno.
Para baixar o material , bem como ter acesso a publicações
como essa, acesse www.sindinutrisp.org.br/blog.

19 DE ABRIL: “ALIMENTAÇÃO É ATO POLÍTICO", DIZ INDÍGENA
“A alimentação não deixa de ser uma questão política. O ato de
alimentar, produzir e preparar os alimentos pode definir você e seu
coletivo. Ou seja, a alimentação diz quase tudo sobre a gente”. É o que
afirma Iran Neves Xukuru que faz parte do coletivo de agricultura
ancestral Jupago Krekrá sobre a importância da alimentação para os
indígenas Xukuru de Ororubá. Dia 19 de abril foi comemorado o Dia do
Índio e o Portal Brasil de Fato publicou matéria especial sobre a relação
dos povos tradicionais com a alimentação. Confira em
www.sindinutrisp.org.br/blog.

SAÚDE PÚBLICA
Online e gratuito, curso da Fiocruz ensina sobre a história
da Saúde no Brasil. O curso é oferecido pelo Campus
Virtual Fiocruz é destinado a alunos de pós-graduação,
mas também a interessados pelo tema. A formação aborda
a história da saúde no Brasil com foco nas políticas
públicas de saúde, nas ações filantrópicas e privadas,
assim como nas concepções sobre saúde, doença e
cuidado. A carga horária é de 50h e os alunos aprovados
na avaliação final receberão certificado. Para se inscrever,
acesse www.sindinutrisp.org.br/blog.

