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O SindiNutri-SP vem por meio deste comunicado responder, respeitosamente e de modo transparente, mensagens de profissionais

Nutricionistas perguntando o posicionamento da entidade sindical diante do movimento online pela diminuição da anuidade do

Conselho da categoria.

Antes, um registro importante: nossa diretoria, que estreou no movimento sindical ano passado, tomando posse em plena pandemia,

entende como legítima toda manifestação da base. Não à toa escolhemos estas palavras de ordem para o nosso mandato: “Nutricionista,

comunique-se! Faça parte da mudança”. Todo clamor da categoria importa e precisa ser ouvido e considerado.

Por conta deste princípio, o Sindicato tem se esforçado ao máximo - e acredita que pode melhorar sempre - na arte da “escutatória”,

neologismo propagado pelo escritor Rubem Alves e que consiste no exercício da arte de ouvir. Temos nos desafiado a aprimorar essa

habilidade que exige algo que parece ser simples, mas não é: nos colocar no lugar do outro e enxergar o mundo a partir de seu ponto de

vista. Assim, os julgamentos condenatórios se tornam compreensão, que é o primeiro passo para realmente atender às necessidades.

Isto posto, o Sindicato acredita que a melhor posição que pode adotar, neste momento, é a defesa da união e do diálogo. Por isso, nossa

entidade criou uma comissão de diretores para, não apenas monitorar e avaliar essa situação, mas também se colocar à disposição da

categoria que participa do movimento, bem como dos conselheiros da nossa autarquia, caso os dois lados entendam que possamos ser

úteis numa possível intermediação, a fim de colaborar em uma estratégia de acolhimento.

Ressaltamos que essa ação é puramente sugestiva e de caráter conciliatório, já que nos cabe respeitar a autonomia do Conselho que,

inclusive, já emitiu nota oficial sobre o assunto prestando os devidos esclarecimentos. O  Sindicato, naturalmente, não tem qualquer

influência na decisão dos valores de anuidade do Conselho Regional, nem em outras decisões, e vice-versa.

A atual gestão do nosso Sindicato, por princípio e coerência, defende as entidades representativas e estimula a participação ativa em

todas elas. Como participação ativa leia-se: votar, ser votado, criticar, apoiar, usufruir de benefícios, exigir benefícios e, claro, contribuir

financeiramente e pleitear formas de contribuição. Tudo, claro, de acordo com as legislações pertinentes a cada entidade.

Por fim, anunciamos que, em cumprimento ao planejamento de atividades definido no final do ano passado, lançaremos neste primeiro

semestre encontros virtuais para ouvir Nutricionistas, associados ou não, sobre suas angústias, esperanças, necessidades… 

Acreditamos que, com essa iniciativa, teremos uma oportunidade focada e intensa para entender mais a categoria e, com isso,

poderemos atendê-la melhor.
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Entendendo a gente aprende a atender
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