ÇÃ
IM
EN
TA
AL

A
ET

RR

CO

O

/sindinutrisp

NUTRICIONISTA NA CERTA

SindiNutri-SP

www.sindinutrisp.org.br

Resumo
Nutritivo
O universo da Nutrição em pílulas noticiosas

Boletim semanal do Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo Ano III Edição 114 - 22 a 28 de Agosto de 2022

NEGOCIAÇÕES SALARIAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SE
ENCERRAM COM VITÓRIAS PARA TRABALHADORES
As tratativas salariais 2022-2023 do setor de alimentação escolar foram
concluídas no dia 18 de agosto, na terceira rodada. O encontro aconteceu
na sede do SindiNutri-SP, juntamente com o representante sindical dos
empregadores, que é o SINDIMERENDA. A negociação contou, tal como
no ano passado, com uma aliança entre sindicatos de trabalhadores que
seguem afinados a fim de garantir as melhores condições. A avaliação do
grupo de sindicatos de trabalhadores foi que “com o retorno das aulas e o
fornecimento das refeições nas escolas, o setor, que muito sofreu com a
pandemia, começou um processo de recuperação e hoje o resultado das
negociações mostra que o capital precisa da força do trabalho para voltar
aos trilhos”. Veja os detalhes em sindinutrisp.org.br/blog.

GRUPO DE ESTUDO

WEBINAR

Associado SindiNutri-SP tem 50% de desconto em grupo de
estudo do Instituto de Educação e Nutrição em Saúde
(IENS), o GEANUT. Por meio deste coletivo, são promovidos
encontros online e ao vivo conduzidos por Nutricionistas
que estão no mundo do trabalho, de diversas áreas, e que
possam contribuir compartilhando dificuldades, alegrias e
conquistas, além de temas importantes da atualidade. Cada
encontro fica gravado e disponível para aquisição posterior.
Além disso, os participantes do grupo têm acesso a materiais
de apoio profissional (artigos, infográficos e peças para
utilizar com os pacientes). Para ter acesso, envie e-mail para
beneficios@sindinutrisp.org.br

O evento Habilidades do Nutricionista do Futuro tem
como objetivo presentear a categoria com um conteúdo
útil para a capacitação alinhada ao mercado de trabalho
atual. A iniciativa é do SindiNutri-SP e marca a
celebração do Dia do Nutricionista, comemorado no dia
31 de agosto. Quem pensou o conteúdo e vai apresentá-lo
será a Nutricionista Vivian Zollar, que é empreendedora
e mentora de Nutricionistas em busca de se destacar
profissionalmente. O webinar está agendado para
ocorrer no dia 29 de agosto, a partir das 18h. Os
participantes ao vivo irão concorrer a brindes. Inscrevase agora em sindinutrisp.org.br/blog.

SINDICATOS REALIZAM ATO UNIFICADO EM DEFESA
DE TRABALHADORES DE HOSPITAIS
No dia 16 de agosto, diversos Sindicatos da saúde, dentre eles o SindiNutriSP, estiveram presentes em ato unificado em frente à Prefeitura de São
Paulo para protestar contra a situação dos hospitais Santa Marcelina e
Brasilândia. A ação serviu para exigir do poder público o pagamento da
rescisão e, no caso do Hospital Brasilândia, a regularização dos contratos
dos profissionais. O ato é um desdobramento de Assembleia que serviu
para mobilizar ainda mais Sindicatos de trabalhadores e a base diante de
uma escalada de ataques aos direitos trabalhistas. A área de denúncias do
SindiNutri-SP continua à disposição em sindinutrisp.org.br/denuncia.

MATERNO-INFANTIL
No dia 3 de setembro, das 8h30 às 12 horas e das 14 às 16 horas,
acontece a segunda edição do Simpósio de Nutrição MaternoInfantil da Liga de Nutrição Materno Infantil (Lanmi), que é
formada pelos alunos do curso de Nutrição e Metabolismo da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP. O evento
presencial é voltado para graduandos e profissionais da saúde e
mães ou gestantes interessadas no assunto. A programação conta
com palestras sobre mitos da maternidade, banco de leite humano,
atendimento nutricional em pediatria e alergias alimentares na
infância. O evento será realizado no campus da USP em Ribeirão
Preto, na Av. Bandeiras, 3900.Saiba mais: sindinutrisp.org.br/blog.

