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CURSO ONLINE SOBRE SAÚDE DA MULHER TEM
DESCONTO PARA NUTRICIONISTAS SINDICALIZADOS
Em parceria com o Instituto de Educação em Nutrição e Saúde (IENS), o
SindiNutri-SP oferece 15% de desconto no curso Intensivo de Saúde da
Mulher. No conteúdo são abordados aspectos fisiológicos específicos no
contexto da mulher, bem como patologias e questões como síndrome
do ovário policístico, endometriose, fertilidade e infertilidade, gestação
e os cuidados neste período, e o processo do climatério e menopausa,
dentre outros tópicos.. O acesso ao conteúdo será disponibilizado por 12
meses e todas as informações estão em sindinutrisp.org.br/blog.

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

AGROTÓXICOS DA EUROPA

No “Dossiê Big Food: como a indústria interfere em
políticas de alimentação” apresenta oito casos emblemáticos
e recentes de atuação sistemática de atores do setor privado
com fins lucrativos contra políticas públicas decisivas de
alimentação e nutrição. O material inédito é uma iniciativa
da ACT Promoção da Saúde e pelo Idec. Seu objetivo é ser
uma ferramenta capaz de identificar atores em comum, dar
nomes às ações políticas corporativas para, enfim, proteger
e tornar mais idôneas e legítimas as tomadas de decisão, a
construção da agenda regulatória, a formulação, a
implementação e a avaliação das políticas públicas. Baixe
o material por meio do sindinutrisp.org.br/blog.

Só em 2018, 80 mil toneladas de pesticidas com
substâncias proibidas na Europa foram exportadas de
lá. É o que conta reportagem do jornal Brasil de Fato.
Segundo o eurodeputado Claude Gruffat, as quatro
maiores empresas europeias são responsáveis por 70%
da produção mundial de pesticidas. São elas a BayerMonsanto, a Syngenta,a BASF e Finchimica S.p.A. O
cenário pode ainda se agravar com o Projeto de Lei (PL)
1.459/22 (antes PL 6.299, mas que mudou de numeração),
apelidado de "PL do Veneno". Já aprovado na Câmara dos
Deputados, ele está tramitando agora no Senado. O texto
visa abrandar o processo de registro de agrotóxicos.

PESQUISADORES DA UNICAMP DESENVOLVEM
ANTIOXIDANTE NATURAL
Com o intuito de apresentar soluções naturais para a substituição de conservantes
sintéticos potencialmente cancerígenos do grupo Hidroxitolueno Butilado (BHT) e
Hidroxianisol Butilado (BHA) usados em produtos cárneos, pesquisadores da
Unicamp apostaram no estudo de óleos essenciais extraídos de plantas medicinais e
aromáticas e descobriram a possibilidade do desenvolvimento de um produto
composto por esses óleos capaz de impulsionar a produção aviária de forma mais
saudável e com menos riscos à saúde: um antioxidante natural e inibidor da
proliferação de Salmonella para adição na dieta dos animais. A informação consta do
Portal da Revista Higiene Alimentar. Acesse o site em sindinutrisp.org.br/blog.

PRIMEIRO ENCONTRO
No dia 11 de agosto, a partir das 9h, está previsto para ocorrer o
I Encontro Estadual dos Conselhos de Alimentação Escolar de
São Paulo. O evento é gratuito e voltado para Conselheiros,
Nutricionistas, Diretores, Educadores, Gestores de Ensino ,
dentre outros envolvidos com a alimentação nas escolas. Para se
inscrever, basta ir na página do evento na plataforma Sympla,
que pode ser acessada por meio do blog do SindiNutri-SP em
sindinutrisp.org.br/blog. O local que vai sediar o encontro será o
Centro Educacional Adamastor, que fica em Guarulhos, na
Avenida Monteiro Lobato, 734. A realização é do Conselho
Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo (CEAE-SP).

