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CCT: SINDINUTRI-SP CONQUISTA REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA
Com pressão do Sindicato, Nutricionistas de refeições coletivas mantém benefícios
e terão reposição da inflação. Após cinco rodadas de negociações com o Sindicato
das Empresas de Refeições Coletivas do Estado de São Paulo, o SINDERC SP, os
Sindicatos de trabalhadores do setor concluíram a Convenção Coletiva de Trabalho
2022/2023. Foram mantidos os principais benefícios normativos e reposição da
inflação acumulada, isto é, 11,9 %. Reunidos em torno da confederação do setor
laboral, a CONTERC, os Sindicatos laborais formaram um bloco com o objetivo de
se fortalecerem para a negociação. Diante dos problemas econômicos que o país
atravessa, como alta da inflação, desemprego, falta de moradia, fome e miséria, o
grupo comemorou por recuperar o poder de compra das trabalhadoras e
trabalhadores. Saiba detalhes da conquista em: sindinutrisp.org.br/blog.
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Associados SindiNutri-SP podem comprar no Dietpro com
10% de desconto. O acesso à vantagem é válido para
associados SindiNutri-SP e, na hora da compra, é necessário
comprovar vínculo associativo. O Dietpro Soluções em
Nutrição oferece um mix de soluções que facilitam a vida
das e dos Nutricionistas e das empresas de alimentos,
colocando a disposição ferramentas para atendimento
clínico (software de avaliação nutricional e prescrição de
dietas) e para Rotulagem nutricional de alimentos, além de
cursos e e-books que propiciam maior conhecimento a
esses profissionais. Aproveite as vantagens para associados
SindiNutri-SP em: sindinutrisp.dietpro.com.br.

Economista e professor da UNICAMP mantém Instagram
com foco em comida e economia. Quem acessa a conta não
se depara com temas muito usuais nesse tipo de plataforma
e, até por isso mesmo, o conteúdo é muito oportuno. O
slogan do perfil é bem desafiador e não passa despercebido
ao olhar das e dos Nutricionistas: "pensar a Comida para
Repensar o Desenvolvimento". Dentre os temas tratados
está “a norte-americanização do nosso padrão alimentar”. O
conteúdo é de autoria de Valter Palmieri Jr., que é professor
de economia e Doutor em Desenvolvimento Econômico.
Vale a pena seguir e refletir. Saiba mais acessando o
seguinte endereço: instagram.com/comidaeconomia.

BRASIL ESTÁ ENTRE OS 10 PIORES PAÍSES QUE
VIOLAM DIREITOS TRABALHISTAS
As violações dos direitos trabalhistas alcançaram um nível "recorde" no
mundo entre abril de 2021 e março de 2022, segundo a Confederação
Sindical Internacional (CSI), que menciona Colômbia e Brasil entre os dez
piores países. Dos 148 países cobertos pela nona edição do "Índice Global
dos Direitos", em 50 deles os trabalhadores foram submetidos à violência
física, contra 45 um ano antes. Desde a adoção da Lei 13.467/2017, que
introduziu a Reforma Trabalhista, "todo o sistema de negociação coletiva
entrou em colapso no Brasil, com uma redução drástica de 45% no número
de acordos coletivos celebrados", segundo a CSI.

75% DE CRESCIMENTO
O setor de alimentação fora do lar, que abrange restaurantes,
lanchonetes, bares, bistrôs e food trucks, segue em
recuperação em 2022, com crescimento nas vendas, no
número de transações e no tíquete médio. Segundo o IDF
(Índice de Desempenho Foodservice), do IFB (Instituto
Foodservice Brasil), em abril, houve um aumento de quase
75% no comparativo anual. As vendas em abril tiveram um
aumento de 74,6%, em relação ao mesmo mês de 2021. No
acumulado do ano, a expansão é de 48,6%. O número de lojas
aumentou quase 3%, passando de 7.883 para 8.110
estabelecimentos. Leia a íntegra em sindinutrisp.org.br/blog.

