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NUTRICIONISTA NA CERTA

SindiNutri-SP

Rua 24 de Maio, 104 - 8º andar - Centro

ENDEREÇO DA SEDE

(11) 3337-5263

TELEFONE

WHATSAPP

SOMOS ESSENCIAISSOMOS ESSENCIAIS
quem somos

Este é apenas um resumo dos nossos
benefícios. Sindicalize-se para aproveitar

tudo isso e muito mais

(11) 96400-0745

A nossa sede está aberta todos os
dias da semana. Conheça as formas

de falar com a gente, seja a distância
ou presencialmente

Cep 01041-000 - São Paulo/SP

 Sempre aqui para você

E-MAIL

recepcao@sindinutrisp.org.br

www.sindinutrisp.org.br
/ S I N D I N U T R I S P

 O que só o seu
 Sindicato faz???por você

Nutricionista

Em março de 2020, já com a pandemia
anunciada, uma diretoria renovada assumiu
a responsabilidade de conduzir o Sindicato.

E a escolha desse time foi clara: todos
querem exercer este mandato ouvindo a
base, esteja o Nutricionista onde estiver. 

Em pouco tempo, e mesmo com todas 
as dificuldades, conseguimos ampliar 

benefícios, conquistar vitórias inéditas 
e também reformular toda a nossa 

comunicação, pensando em chegar ainda 
mais longe, para ficar bem perto da categoria. 

Esperamos contar com você. O slogan da nossa
gestão representa bem isso:  Nutricionista,

comunique-se! Faça parte da mudança!

O Sindicato dos Nutricionistas do Estado 
de São Paulo (SindiNutri-SP) é uma entidade 

de classe fundada em 12/04/1988. Seu
 objetivo principal é a prestação de serviços 

voltada ao profissional Nutricionista, através 
da representação, informação e orientação.

Nutricionista 
 tem Sindicato 

  próprio



EMISSÃO DE 
CERTIFICADO

e muito mais

 Estrutura completa com

calendário

Assim você não

perde seus temas

preferidos 

via plataforma

   localização privilegiada  
 fácil acesso ao metrô

ASSESSORIA 

Temas conectados com as atuais
necessidades do mercado de trabalho 
e professores altamente especializados

CURSOS ONLINE
o conhecimento ao seu alcance

JURÍDICA
Seja qual for a sua demanda, conte com
um escritório de advocacia completo

Legislação trabalhista;

Homologação;  

Assédio; 

Dúvidas profissional autônomo;

Análise de contratos 

Seus Direitos 

2 CONSULTÓRIOS  
PARA VOCÊ ATENDER

GrátisREDE 

Educação, moda, lazer, viagens,
atendimentos clínicos... e muito mais. 
Novos parceiros não param de chegar

DE DESCONTOS
Ampla

A rede credenciada presta atendimento
nacional e realiza desde procedimentos
de rotina até cirurgias 

CONVÊNIO 
ODONTOLÓGICO

para você e dependentes

Sorria!

anual
software, balança

VOCÊ SABIA?
O SindiNutri-SP defende 

várias bandeiras em prol dos
Nutricionistas. Conheça algumas:

Piso mínimo nacional;

Adicional de insalubridade; 

30 horas semanais; 

Melhor remuneração nos 
concursos públicos;

Inclusão da categoria como 
profissional essencial;  

Presença obrigatória de
Nutricionistas em escolas,

restaurantes e estabelecimentos 
que vendam alimentos; 


