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GRATIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO: CARTA COBRA APOIO DE
DEPUTADOS PAULISTAS A NUTRICIONISTAS

Apoio urgente
ao PLC 31/2022
e valorização
da categoria

O SindiNutri-SP publicou dia 21 de junho carta aberta onde cobra os
parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a manifestar
apoio explícito à categoria. A estratégia vem se somar ao esforço do Sindicato em
dialogar individualmente com esses representantes públicos. No documento, o
Sindicato destaca a importância do Projeto de Lei Complementar 31/2022, que
autoriza o Poder Executivo a instituir gratificação pra Nutricionistas da educação.
Além disso, é cobrado dos parlamentares que valorizem por meio de ações
concretas todas as áreas onde o Nutricionista atua, já que “todo apoio à classe
profissional da Nutrição se desdobra em contribuir também com a qualidade da
saúde nutricional de nossa população”. Saiba mais: www.sindinutrisp.org.br/blog

50% OFF

EXAMES

Associado SindiNutri-SP tem 50% de desconto em livro da
editora MEMNON. O livro "Alimentação Escolar como
Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável" aborda
programas de alimentação escolar de maneira geral,
utilizando o Programa Nacional de Alimentação Escolar do
Brasil (PNAE) como referência. O conteúdo evidencia os
principais componentes de um programa de alimentação
escolar necessários para contribuir para o desenvolvimento
sustentável de indivíduos e das comunidades e, ao mesmo
tempo, que contribuem para assegurar a sua própria
sustentabilidade. Para conhecer o conteúdo e seus autores,
bem como acessar o desconto: sindinutrisp.org.br/blog.

O Deputado Federal Felipe Carreras (PSB-PE), após convocar
uma audiência pública sobre pedido de exames por
Nutricionistas, cumpriu a promessa de protocolar um
projeto de decreto legislativo (PDL 216/2022) com o objetivo
de sustar trechos da lei dos planos de saúde (9.656/98) para
permitir que exames solicitados por Nutricionistas tenham
cobertura obrigatória. O parlamentar publicou a ação em sua
conta do Instagram. Embora a atual regulamentação definida
pela agência não proíba os Nutricionistas de solicitar exames
laboratoriais, em razão de dispositivos da lei 9.656/98, os
planos não são obrigados a custear tal procedimento.
Entenda tudo em: sindinutrisp.org.br/blog.

EVENTO FALA DE NUTRICIONISTA NO FOOD SERVICE
No dia 7 de julho, das 15h às 17h, evento online reúne especialistas para
falar do papel do Nutricionista na alimentação fora do lar. Segundo
índice do Instituto Foodservice Brasil, em abril, houve um aumento de
quase 75% nas vendas do setor. A realização do evento é do portal
noticioso Canal Restaurante. Dentre as participações confirmadas como
painelista está a presidente do SindiNutri-SP, Consolação Furegatti.
Inscreva-se agora e saiba mais sobre o evento pelo link:
www.canalrestaurante.com.br/inscricao/seminariocarreiranutricionista

ROTULAGEM
Em março, foi publicada a 21ª Carta do Observatório de
Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da
Universidade Municipal de São Caetano do Sul (Conjuscs).
No documento, a rotulagem nutricional foi destacada em
texto produzido pela Nutricionista Sidnéia Sassi. Ela registrou
que “a taxa de obesidade no país passou de 11,8% para 19,8%,
entre 2006 e 2018, Diante disso, a nova rotulagem nutricional,
que entra em vigor no próximo mês de outubro, tem grande
importância. Sendo assim, a autora relembrou não só o
histórico da medida, bem como reuniu diversas informações
úteis. Leia a íntegra em sindinutrisp.org.br/blog.

