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No dia 16 de março a presidente do SindiNutri-SP, Consolação Furegatti, e 
outros negociadores de Sindicatos laborais, estiveram presentes na sede do 
Sindimerenda, entidade patronal, para conversar empresas convidadas a 

prestar esclarecimentos. Outras reuniões como essa já estão ocorrendo 
semanalmente entre os empregadores e uma comissão denominada Núcleo 

de Refeições Escolares. O grupo reúne representantes dos trabalhadores para 
solicitar explicações de empresas e criar soluções rápidas para que cessem 

desrespeitos à Convenção Coletiva de Trabalho. Saiba mais em 
sindinutrisp.org.br /blog.

COMISSÃO NEGOCIA COM EMPRESAS DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR DENUNCIADAS POR PRECARIZAÇÃO  

O curso de Nutrição da Estácio Ribeirão Preto lançou a segunda 
edição do e-book gratuito sobre educação alimentar para alunos 
das escolas públicas e particulares. O livro “Detetive dos 
alimentos” propõe uma brincadeira interativa para que as 
crianças, a partir dos 6 anos, desvendem o mistério dos alimentos. 
O conteúdo, que possui 28 páginas,  será enviado para escolas 
públicas e particulares e já pode ser baixado gratuitamente por 
meio de link publicado no blog do SindiNutri-SP no endereço:   
sindinutrisp.org.br/blo g. Mais informações sobre o projeto, bem 
como propostas de parceria, podem ser obtidas pelo e-mail: 
ana.port@estacio.br e também pelo Instagram @nutriestaciorp. 

Todos os associados do SindiNutri-SP  possuem acesso a 
cupom de desconto 20% off em todo o site da Glessy em  
www.glessy.com.br, incluindo armações, lentes de grau e 
óculos solares. Há mais de 25 anos a empresa atua no ramo 
óptico e atualmente oferece uma operação moderna com a 
possibilidade de um atendimento exclusivo online e/ou 
presencial, bem como envio para todo o Brasil. A marca é a 
mais nova parceira do Sindicato e é reconhecida pelo seu 
excelente pós-venda. Saiba mais sobre as vantagens que o seu 
Sindicato oferece acessando a nossa área de benefícios no site 
no seguinte endereço:  sindinutrisp.org.br/beneficios. Lá é 
possível encontrar um buscador por categorias.

GLESSY 
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A partir de uma petição do Centro de Ciência de Interesse 
Público, dos EUA, a FDA, agência reguladora de drogas e 
alimentos do país, propôs a pesquisa de um símbolo para 
rotulagem nutricional frontal. A ideia é que a padronização 
seja simples de entender, obrigatória e que possibilite a 
interpretação dos níveis de açúcar adicionado, sódio e 
gordura saturada por porção. Marion Nestle fala mais 
sobre o tema em seu blog, Food Politics (em inglês, mas 
pode ser lido em português mediante ferramenta de 
tradução Google Translate). Leia o texto completo 
acessando o nosso no blog  no  seguinte endereço 
sindinutrisp.org.br/blog.
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Na abertura de seminário internacional sobre direitos constitucionais e 
relações de trabalho no dia 2 de março, uma das principais discussões 

foi sobre a crescente presença da tecnologia e a consequente ampliação 
da jornada. Para o professor João Leal Amado, da Faculdade de Direito 

da Universidade de Coimbra, nos últimos anos se desenvolveu uma 
cultura de que o bom trabalhador está disponível 24 horas por dia. “Se 

nós não conseguirmos combater essa cultura, o Direito do Trabalho vai 
registar um fracasso histórico”, afirmou o estudioso português. Saiba 

mais sobre  o assunto em sindinutrisp.org.br/blo g.
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