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SINDICATO COBRA REDUÇÃO DE AGROTÓXICOS EM SP
Desde 2019, segue barrado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia
Legislativa, o Projeto de Lei 1.227/2019, que institui a Política Estadual de
Redução de Agrotóxicos (Pera). Diante disso, no dia 11 de maio aconteceu
audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, a fim de sensibilizar a
sociedade e o conjunto dos deputados estaduais para a necessidade de aprovação
do projeto. O SindiNutri-SP esteve presente ao ato e apoia a mudança legislativa.
De acordo com o Atlas Geográfico do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexão
com a União Europeia, de autoria da professora Larissa Bombardi, são utilizados
por ano, em média, 110 mil toneladas de agrotóxicos em São Paulo.
Veja mais informações em www.sindinutrisp.org.br/blog

ELEIÇÕES 2022

FRIGORÍFICOS

Em série de entrevistas, pré-candidatos a governo de São
Paulo falam sobre suas propostas para Saúde. Iniciativa é do
SindHosp, que representa empregadores do setor privado. A
presidente do SindiNutri-SP, Consolação Furegatti, foi
convidada a compor plateia e fez pergunta sobre combate à
fome para Fernando Haddad. Veja o trecho da pergunta e
resposta por meio do endereço sindinutrisp.org.br/blog. Lá
também é possível acessar a íntegra do evento. Outras
entrevistas já ocorreram, com os pré-candidatos ao governo
paulista Vinicius Poit (Novo) e Marcio França (PSB). A
agenda completa dos próximos entrevistados será divulgada
em www.sindhosp.org.br.

E-book revela impacto da pandemia entre trabalhadores de
frigoríficos. A iniciativa contou com o apoio da
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação.
O material, que pode ser baixado gratuitamente em
www.sindinutrisp.org.br/blog, é resultado de quase dois
anos de coleta de informações, dados e artigos sobre os
impactos da Covid-19 e de outras situações de exposição a
risco entre trabalhadores do setor.“Vamos nas portas das
empresas lançar o livro, oferecer aos trabalhadores, aos
diretores das indústrias. É preciso fazer esse livro chegar às
pessoas", afirmou Gerardo Iglesias, um dos organizadores
do estudo.

CESTA BÁSICA SEGUE CARA EM TODO O PAÍS, ALERTA DIEESE
O DIEESE divulgou dia 06 de maio, os dados de abril da Pesquisa
Nacional da Cesta Básica de Alimentos (PNCBA). No período, o valor do
conjunto dos alimentos básicos aumentou em todas as capitais onde a
pesquisa é realizada. As cestas básicas mais caras foram verificadas em
São Paulo (R$ 803,99), Florianópolis (R$ 788,00), Porto Alegre (R$
780,86) e Rio de Janeiro (R$ 768,42). Nas cidades do Norte e Nordeste,
onde a composição da cesta é diferente das demais capitais, os menores
valores médios foram registrados em Aracaju (R$551,47) e João Pessoa (R$
573,70). Saiba mais em www.sindinutrisp.org.br/blog.

CORRES DO COMER
O podcast Corres do Comer, que traz temáticas ligadas à
interface entre alimentação e precarização do trabalho
durante a pandemia, acaba de ser lançado em diversas
plataformas de podcasts. Trata-se do resultado dos
trabalhos realizados entre 2020 e 2021 por alunas da
disciplina de Planejamento Dietético, ligada ao
Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública
(FSP) da USP. Os primeiros episódios estão disponíveis no
Spotify, Amazon Music e Deezer, com a apresentação da
proposta do projeto e um debate sobre as relações entre
uberização do trabalho e as práticas alimentares.

