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SINDINUTRI-SP PRESSIONA PREFEITURA DE SÃO PAULO
PARA GARANTIR PAGAMENTO DE RESCISÕES ATRASADAS
No dia 19 de setembro, o SindiNutri-SP se uniu a um grupo de extrabalhadores do Hospital Municipal da Brasilândia que foram demitidos e não
tiveram suas rescisões devidamente pagas. Dentre eles, estão Nutricionistas que
contam desde o início com todo o apoio do jurídico do seu Sindicato. A
manifestação, que ocorreu em frente à Prefeitura, cobrou providências a fim
de que os direitos trabalhistas sejam respeitados. Com essa pressão, uma
comissão composta por representantes do SindiNutri-SP e de alguns
trabalhadores foi então recebida por Milton Alves Júnior, secretário adjunto da
Casa Civil, que prometeu o mais breve um plano de pagamento. O SindiNutriSP vai acompanhar o caso de perto.
Central de denúncias: www.sindinutrisp.org.br/denuncia

PEDIDO DE EXAMES

POLÍTICA NO PRATO

A recusa persistente dos planos de saúde ao ressarcimento
de exames laboratoriais solicitados por nutricionistas
levou o deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE) a
encaminhar ofício ao secretário nacional do consumidor,
Rodrigo Henrique Roca Pires, pedindo providências em
relação às denúncias da categoria profissional. Matéria foi
publicada no Diário de Pernambuco. “É necessário e
urgente que os órgãos competentes integrantes do Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor assegurem que os
exames laboratoriais tenham cobertura total dos planos,
garantindo o pagamento por todas as operadoras de
convênios”, disse o parlamentar ao veículo.

Em um contexto de aumento da fome, da inflação de
alimentos e de agravamento de doenças crônicas associadas
à má-alimentação, a Aliança pela Alimentação Adequada e
Saudável lançou uma carta com propostas para que
candidaturas às eleições 2022 garantam o direito humano à
alimentação adequada para todos e todas. O documento foi
elaborado coletivamente, a partir de oficinas e discussões.
Para conhecer a carta e utilizar as ferramentas digitais
disponíveis para pressionar os candidatos e candidatas à
presidência, acesse sindinutrisp.org.br/blog. O estímulo é
que eleitores enviem o material para o seus candidatos,
utilizando a hashtag #PolíticaNoPrato.

REPRESENTANTES DE CANDIDATOS AO GOVERNO DE SP
APRESENTAM PROPOSTAS PARA A SAÚDE

Em parceria com o jornal Folha de S. Paulo e apoio da Janssen Brasil, o
SindHosp realizou, em 20 de setembro, o Seminário Proposta Saúde São Paulo.
O evento reuniu os responsáveis pela plataforma de saúde dos três principais
candidatos ao Governo do Estado de São Paulo para debater as propostas
apresentadas nessa iniciativa do SindHosp. O ex-ministro da Saúde, Alexandre
Padilha, representou Fernando Haddad; o secretário de Estado de Ciência,
Pesquisa e Desenvolvimento de São Paulo, Davi Uip, falou por Rodrigo Garcia;
e o ex-presidente da Associação Médica Brasileira, Eleuses Paiva, defendeu o
plano de Tarcísio Freitas. Veja a íntegra em sindinutrisp.org.br/blog.

CURSOS CATE
O Portal do Centro de Apoio ao Trabalho e
Empreendedorismo (Cate), da Prefeitura de São Paulo,
oferece diversos cursos on-line e gratuitos que podem fazer
diferença na busca por uma colocação no mercado de
trabalho. A maioria dos cursos EAD disponíveis no Portal Cate
conta com certificado de conclusão, o que vai complementar
seu currículo. No eixo gastronomia destacam-se os cursos de
Boas Práticas de Manipulação de Alimentos – Promovendo a
Qualidade; Princípios básicos da gastronomia; Chocolateria:
técnicas e receitas básicas. Para poder saber mais e fazer a
matrícula, basta acessar sindinutrisp.org.br/blog.

