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Visando auxiliar os profissionais e gestores na organização 
dos serviços, foi elaborada a Matriz para Organização dos 
Cuidados em Alimentação e Nutrição na Atenção Primária 
à Saúde, que tem o propósito de fornecer bases que apoiem
 a estruturação destes cuidados nos diversos territórios 
cobertos pela APS no Brasil.“A nossa expectativa é que
todas as equipes de APS ofertem cuidados em Alimentação
e Nutrição de acordo com as necessidades de saúde da 
população”, explica a coordenadora-geral da Alimentação
e Nutrição do Ministério da Saúde, Gisele Bortolini. Baixe 
em sindinutrisp.org.br/blog. 
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Segundo pesquisa, os alimentos in natura, mais saudáveis, 
estão ficando cada vez mais caros. Com isso o brasileiro 
passa a se alimentar pior, gerando um prejuízo à saúde no 
médio e longo prazo. Por outro lado, o consumo de 
ultraprocessados tem crescido cada vez mais, o que aumenta 
as chances de doenças crônicas.“Infelizmente aquela comida 
que deveria estar no nosso prato todos os dias, in natura ou
minimamente processada com a referência do Guia 
Alimentar da População Brasileira, tem aos poucos se 
tornado mais cara", confirma a Nutricionista Janine 
Coutinho, coordenadora do programa de Alimentação 
Saudável do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. 

Em meio ao caos social que vive o Brasil, o Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC organiza campanha solidária. A 
categoria está mobilizada para arrecadar alimentos, 
roupas e produtos de higiene, e ajudar famílias necessitadas, 
repetindo o que foi feito no auge da pandemia da Covid-19.
Os itens podem ser entregues na sede do Sindicato, que fica 
em São Bernardo do Campo, e nas regionais em Diadema e 
Ribeirão Pires, além da arrecadação nas fábricas e em pontos 
de drive thru. Quem preferir, pode doar em dinheiro via Pix, 
que todo o valor arrecadado será utilizado na compra de 
alimentos e agasalhos. Saiba mais diretamente pelo site do 
Sindicato em www.smabc.org.br. 

 

 A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados realizou  
(07/06) audiência pública para debater a solicitação de exames por 

Nutricionistas. A iniciativa foi do deputado federal Felipe Carreras (PSB- 
PE). As entidades da Nutrição defenderam mudanças na legislação para 
que as operadoras de planos de saúde sejam obrigadas a cobrir exames 
laboratoriais solicitados pela categoria  Pedro Lucas Alves Ferreira, da 

Federação Nacional de Nutricionistas, da qual o SindiNutri-SP faz parte, 
reforçou que “sem exames bioquímicos para nos direcionar, ficamos no 

escuro”.  Saiba mais em: www.sindinutrisp.org.br/blog

O objetivo principal da pesquisa é compreender o controle social do PNAE e assim 
criar estratégias de visibilidade ao CAE para melhorar as condições de atuação dos 

conselheiros. O questionário deve ser preenchido pelos conselheiros da alimentação 
escolar até o dia 30 de junho. O levantamento também pretende aprimorar a 

comunicação entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e os 
conselheiros de alimentação escolar. Os formulários estão divididos entre CAEs 

municipais e estaduais. Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, questionamentos podem 
ser enviados pelo e-mail pesquisa-cae@fnde.gov.br ou entrar em contato pelo telefone 

(61) 2022-5684. Acesse as pesquisas em: sindinutrisp.org.br/blog.

https://www.rotampe.com.br/
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/matriz_organizacao_cuidados_nutricao_aps.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/matriz_organizacao_cuidados_nutricao_aps.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/matriz_organizacao_cuidados_nutricao_aps.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/matriz_organizacao_cuidados_nutricao_aps.pdf
https://sindinutrisp.org.br/blog/Geral/fornecer-bases
https://docs.google.com/document/d/1ED8-i0XYul4SzlTMF-4e8jfTarU1f7isriwSmi8FbUo/edit?usp=sharing
https://sindinutrisp.org.br/blog/Geral/problema-estrutural
https://sindinutrisp.org.br/blog/Geral/problema-estrutural
https://sindinutrisp.org.br/blog/Geral/problema-estrutural
https://www.brasildefato.com.br/2022/01/18/documentario-escancara-lobby-das-industrias-de-ultraprocessados-e-piora-na-saude-da-populacao
https://smabc.org.br/participe-da-campanha-de-solidariedade-contra-a-fome-e-contra-o-frio-2/
https://sindinutrisp.org.br/blog/Geral/defesa-do-consumidor
https://sindinutrisp.org.br/blog/Geral/ate-30-de-junho

