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PROJETO NA ALESP AUTORIZA NUTRICIONISTAS
DA EDUCAÇÃO A RECEBEREM GRATIFICAÇÃO
Foto: www.al.sp.gov.br

O PLC 31/2022, proposta do deputado estadual Carlos Gianazzi (PSOL-SP),
autoriza o Poder Executivo a instituir a Gratificação de Atividade na
Educação (GAE) para os servidores da classe de Agente Técnico de
Assistência à Saúde em exercício nas unidades da Secretaria de Estado da
Educação. A classe de Agente Técnico de Assistência à Saúde é formada em
grande parte por Nutricionistas, que atuam tanto nas unidades escolares
quanto nas Diretorias de Ensino. O SindiNutri-SP entrou em contato com o
gabinete do deputado apoiando a iniciativa e se colocando à disposição para
ações em conjunto, já ciente das dificuldades de avanço em um ano
eleitoral. Saiba mais em: www.sindinutrisp.org.br/blog

ECONOMIA

E-BOOKS DA USP

Situação econômica não vai melhorar em curto prazo. É
o que alerta o economista Pedro Afonso Gomes. Ele é
presidente do Conselho Regional de Economia do Estado
de São Paulo e conversou com a Agência Sindical sobre a
situação econômica nacional. "Tudo está caro ao mesmo
tempo. A pessoa passa a comprar outra marca de sabão em
pó, de leite, de suco. Mas essas outras marcas também
subiram de preço", afirmou. Sobre o custo dos alimentos,
acrescentou: "O mais sentido é nos alimentos. Então, o
produtor está ganhando mais? Não. Essa inflação decorre do
custo dos combustíveis, dos insumos e de outros itens do
preço final". Veja mais em: www.sindinutrisp.org.br/blog.

Publicações gratuitas produzidas pela Faculdade de
Saúde Pública da USP trazem proposta metodológica
para realização de oficinas baseadas em uma saúde
humanizadora. Composta por três volumes, a coleção foi
elaborada com destaque para o atendimento de usuários
com fatores de risco e problemas de saúde já instalados,
em especial pessoas portadoras de sobrepeso ou obesidade.
Apesar do caráter de manual de orientações, as publicações
se propõem flexíveis, com modelos que se adaptam às
realidades específicas de cada território e serviço. O material
é voltado para trabalhadores da Atenção Primária à Saúde e
pode ser baixado em www.sindinutrisp.org.br/blog.

MOBILIZAÇÃO BUSCA DEFESA DE DIREITOS TRABALHISTAS
A seção paulista da União Geral dos Trabalhadores cobra da direção nacional, e das
demais Centrais, mobilização por todo o País em defesa dos direitos trabalhistas e dos
brasileiros. A tomada de posição consta de documento, do dia 26 de maio, aprovado
após encontros das Regionais na Capital e em São José dos Campos. Os eventos têm
como tema "Protagonismo na Prática da Ação Sindical". O SindiNutri-SP é filiado à
UGT-SP e sua equipe participou da edição ocorrida na cidade de São Paulo, bem como
concluiu na ocasião treinamento para aprimorar a atuação sindical. Sobre a urgência
da mobilização, o documento, assinado por Amauri Mortágua, presidente da UGT-SP,
alerta que "ela é fundamental, no momento em que as ameaças de ampliar a reforma
trabalhista começam a se concretizar em projetos divulgados nos últimos dias".

RECEITAS PANCS
Acadêmicos da 4ª fase do curso de Nutrição da
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (Uniarp), em
Santa Catarina, desenvolveram, na disciplina de Ciência
dos Alimentos I, projeto que gerou diversas receitas
funcionais com plantas alimentícias não convencionais
(PANCS).Todas as receitas estão agora publicadas em
um e-book, disponível para toda a comunidade externa
e acadêmica. O conteúdo foi orientado pela professora
Talize Foppa. Baixe gratuitamente o material completo
acessando o blog do SindiNutri-SP na internet. O
endereço é: sindinutrisp.org.br/blog.

