
O POVO CONSUMIRÁ
VEGETAIS  E  FRUTAS,

DIARIAMENTE, QUANDO
ESTIVEREM BEM INFORMADOS

DE NUTRIÇÃO

Todo Nutricionista poderá aderir à Promoção Associativa 2021 e com isso fazer parte do quadro associativo do SindiNutri-
SP por um ano. Todos os que aderirem à campanha poderão escolher 4 cursos oferecidos pela entidade (modalidade

presencial ou a distância) durante o ano de 2021 e participar das turmas gratuitamente. A promoção apenas não é válida
para o curso preparatório para concurso. Somente com essa bonificação já compensa o valor da anuidade, que é de R$

280,00, reduzido em relação a 2019. Quem se associar até o dia 28 de dezembro de 2020 tem desconto de 10%,
contribuindo então com R$ 252,00. Depois dessa data, o desconto cai para 5% e só dura até o dia 11 de janeiro de 2021, no

valor de R$ 266,00. Haverá também uma premiação inédita. Ao todo, serão sorteados R$ 5.500 em dinheiro para o
associado decidir onde é melhor usar. Serão 13 sorteios: 1º sorteio R$ 2000,00; 2º sorteio R$ 1500,00; 3º sorteio R$

1000,00; + 10 sorteios de vouchers no valor de R$ 100,00 cada um. Os sorteios vão ocorrer no dia 10 de fevereiro de 2021 e
os ganhadores serão contatados pelo SindiNutri-SP (preencha ficha associativa no site e veja regulamento da promoção).

Gysele Vilela, é Nutricionista materno infantil e mãe da Mariah. Depois de enfrentar
dificuldade para engravidar, se dedicou muito para amamentar e nesta obra relata toda
sua vivência com a amamentação, dificuldades e conquistas. Por isso esse livro se destina
a mulheres que buscam uma leitura inspiradora para conduzir melhor sua própria
história de amamentação e desmame. Dia 28 de novembro, das 16h às 18h, ocorre tarde
de autógrafos na clínica Fratelli, localizada na Rua Colômbia, 191, Jardim das Nações,
Taubaté-SP. O evento será no estilo Drive Thru: basta reservar seu exemplar via
formulário online acessando https://linktr.ee/nutrigyselevilela e o livro será entregue no
carro. Quem preferir, pode receber o exemplar autografado em casa, também
preenchendo o formulário online. O SindiNutri-SP, com muita honra, parabeniza a
iniciativa.
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad
Contínua), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), mostraram que mais de 6,4 milhões de homens e mulheres
negros saíram da força de trabalho entre o 1º e o 2º trimestre de 2020,
isto é, perderam ou deixaram de procurar emprego por acreditar não
ser possível conseguir nova colocação. Entre os brancos, o número de
pessoas nessa mesma situação chegou a 2,4 milhões. Uma das pautas do
sindicalismo é a igualdade racial e de gênero no mercado de trabalho.
Acesse a pesquisa em encurtador.com.br/gowOP

A presidente do SindiNutri-SP, Consolação Furegatti,
falou aos alunos de Nutrição do Centro Universitário Braz
Cubas (17/11), instituição renomada e tradicional sediada
em Mogi das Cruzes. O encontro virtual teve palestra
sobre o mercado de trabalho e a importância do Sindicato. 
Desde que iniciou o atual mandato, em março de 2020,
Consolação já teve contato com diversas instituições de
ensino e está prestes a promover a sétima edição do
evento Acolhida, voltado aos recém-formados e que está
previsto para ocorrer em dezembro de 2020. Aguarde.

No dia 18/11, no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, foi
publicado Edital de Chamamento Público para composição 
de 28 vagas disponíveis a representantes da sociedade civil
para compor o COMUSAN-SP, o Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional. Dentre outras ações, 
o COMUSAN-SP atua no acompanhamento e fiscalização 
das ações do governo municipal nas áreas de segurança
alimentar e nutricional. Para acessar o edital e acompanhar os 
prazos e condições para participar, basta visitar o seguinte
endereço eletrônico:  bit.ly/EditalCOMUSANSP
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VENHA PARA A PROMOÇÃO ASSOCIATIVA 2021! 
Com premiação inédita a quem aderir à anuidade, SindiNutri-SP busca unir a base para que nenhum profissional esteja sozinho no

próximo ano, mas faça parte da mudança no seu Sindicato


