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Resumo
Nutritivo
O universo da Nutrição em pílulas noticiosas
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RODADAS DE NEGOCIAÇÕES SALARIAIS EM REFEIÇÕES
COLETIVAS JÁ COMEÇARAM
Reunido em torno da confederação do setor laboral, a CONTERC, o
SindiNutri-SP (representando todos os Nutricionistas paulistas que atuam
neste setor) negocia unido com entidades sindicais que representam os
demais trabalhadores, tais como: SINTERCOJ (Jundiaí e região), SINTERC
N/O (região Norte e Oeste) e SINTERCUB (Cubatão e região). No ano passado,
o grupo conquistou , dentre outros avanços, reajuste de 7,8% ante proposta
das empresas de conceder apenas 4%. Em 2022 é esperado que as negociações
sejam ainda mais difíceis e, por isso, a categoria precisa estar junto com o seu
Sindicato. Filie-se. As duas primeiras conversas ocorreram em Jundiaí, dias 20
e 27 de maio. O patronal é representado pelo SINDIMERENDA.

ACUPUNTURA

GIGANTE

Dia 12 de maio o Conselho Federal de Nutricionistas (CFN)
participou da audiência pública realizada pela Comissão de
Assuntos Sociais do Senado Federal para tratar do Projeto de
Lei nº 5.983/2019, que visa regulamentar o exercício
profissional da acupuntura. Foram cerca de seis horas de
debates com participações presenciais e remotas. Em 2020, o
CFN publicou a Resolução nº 681, para regulamentar a
prática da acupuntura pelo nutricionista. No entanto, o órgão
foi notificado judicialmente pelo Tribunal Regional Federal
da 1ª Região (TRF1) para suspender a referida resolução. O
CFN recorreu da decisão e agora aguarda o julgamento. Veja
mais em: www.sindinutrisp.org.br/blog.

O Brasil realizou no ano de 2021 quase 30 milhões de
atendimentos nutricionais na Atenção Primária (APS),
porta de entrada do cidadão brasileiro ao Sistema Único de
Saúde (SUS). Os dados do Ministério da Saúde são resultado
de uma série de políticas públicas. Segundo o Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 37.536
nutricionistas atuam no SUS e 7.707 estão inseridos na
Atenção Primária. Dados do Sistema de Informação em
Saúde da Atenção Básica (SISAB) mostram que 28,7 milhões
de indivíduos tiveram seu estado nutricional avaliado na
APS em 2021. Já 1,7 milhão foram avaliados quanto ao
estado alimentar. Nutricionistas e seu trabalho são gigantes.
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A Nutricionista Ana Patrocínio de Zagiácomo ensina no dia 25 de junho,
a partir das 8h, caminhos para a mudança, como ser protagonista de sua
trajetória e como unir trabalho e felicidade. O conteúdo faz parte do
curso online Nutricionista como profissional inovador, uma realização
do SindiNutri-SP.
Confira a programação no site www.sindinutrisp.org.br/acolhida-2022 e
faça já a sua inscrição! (vagas limitadas).
Salve a data: 25 de junho, a partir das 8h, via plataforma Zoom

MUTRIRÃO DO EMPREGO
Superou as expectativas. Em vez de seis mil vagas, o 7º
Mutirão do Emprego, realizado pelo Sindicato dos
Comerciários de SP e UGT, chegou a 10.453 ofertas de
trabalho. Cresceu também o número de empresas. O
esperado era cerca de 70, mas 90 ofertavam vagas.
Entidades como Sesi, Sebrae e o Cate, da Prefeitura de São
Paulo, também participavam. Segundo Cleonice Caetano,
diretora do Sindicato e da UGT, o custo é zero para os
candidatos. Entre as empresas, Magazine Luiza,
Carrefour, Pão de Açúcar, Assaí, dentre outras. Saiba
mais acessando www.sindinutrisp.org.br/blog.

