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INVESTIMENTO PÚBLICO NA SAÚDE DA MULHER CONTINUA
EM QUEDA, AFIRMA CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE
Relatório mostra, entre outras coisas, que no período de 2017
a 2021 foram cumpridas menos de 30% das metas de
investimentos na saúde das mulheres brasileiras. Mesmo com
as inúmeras críticas e considerações feitas pelo CNS, esse
descaso tem se repetido ano após ano, sem nenhuma
justificativa plausível, uma vez que o país se comprometeu
junto à Organização das Nações Unidas a acabar com a
pobreza, a fome e alcançar a igualdade de gênero. Veja mais
informações em www.sindinutrisp.org.br/blog

VIOLÊNCIA NO CAMPO

CONTAGEM DE CALORIAS

O Boletim Nutrindo a Mudança informou que movimentos
e organizações do campo e da cidade que se reuniram no
Seminário Contra a Violência no Campo, nos dias 18 e 19 de
abril de 2022, em Brasília. O documento reúne os altos
números de conflitos no campo nos últimos anos e convoca
várias frentes para uma articulação nacional de resistência e
na defesa da vida. O conteúdo final foi redigido e aprovado
por várias entidades. Leia na íntegra o texto de Barack
Fernandes (Comunicação CONTAG), bem como a carta,
acessando o boletim mensal, que é produzido por um
coletivo de entidades defensoras da alimentação saudável,
dentre elas o SindiNutri-SP. www.sindinutrisp.org.br/blog.

De acordo com reportagem da Record News, disponível no
canal da emissora no Youtube, a partir de agora no Reino
Unido, restaurantes e cafés com mais de 250 funcionários
são obrigados a exibir a contagem de calorias de pratos e
bebidas em seus cardápios. A nova regra, definida pelo
governo, entrou em vigor com o objetivo de combater
os problemas de obesidade no país, que demandam
investimentos bilionários. Ainda de acordo com a
reportagem, informações do poder público britânico
destacam que quase dois terços dos adultos estão acima do
peso. A medida divide opiniões. Assista à reportagem em
www.sindinutrisp.org.br/blog.

MUNICÍPIOS TÊM ATÉ JULHO PARA ENVIAR INFORMAÇÕES
SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
O Ministério da Cidadania iniciou em abril, o Mapeamento de Segurança
Alimentar e Nutricional 2022 (MapaSAN). A pesquisa, iniciada em 2014,
está na quarta edição, sendo realizada em parceria com a Secretaria de
Avaliação e Gestão da Informação (SAGI). Municípios têm até 02 de julho
para enviar as respostas de forma voluntária. A pesquisa possibilita que
órgãos governamentais dos três níveis de governo e organizações da
sociedade civil atuem conjuntamente na formulação e implementação de
programas e ações que constituem a Política Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional. Saiba mais em www.sindinutrisp.org.br/blog

#SMAM2022
Igualmente no ano passado, 2022 terá seminário online
preparatório para a Semana Mundial de Aleitamento
Materno (#SMAM2022), a ser realizada em agosto. A data
do seminário é 24 de junho e toda a programação pode ser
acessada no site www.agostodourado.com. A campanha
#SMAM2022 destina-se a governos, sistemas de saúde,
locais de trabalho e comunidades. O aleitamento materno
é fundamental para a implementação efetiva de estratégias
de desenvolvimento sustentável, especialmente em um
mundo pós-pandemia,

