
Resumo 
Nutritivo

FAÇA
PARTE DA
MUDANÇA

Comunique-se!

AL
IM

EN
TA

ÇÃ
O CO

RRETA

SindiNutri-SP
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Nutricionista , 

 O Governo do Estado de São Paulo anunciou que no  dia 12 de abril iria iniciar a vacinação
dos profissionais da Educação com 47 anos de idade ou mais. A inclusão desses

trabalhadores como grupo prioritário foi um avanço a ser comemorado, embora continue
faltando vacina para quem mais precisa. Não bastando a situação já ser cruel, o sistema de

cadastro para a vacinação do setor escolar veio com um grave erro: Nutricionistas da
educação não estão conseguindo completar o cadastro porque não consta a sua profissão da

lista do formulário online. Ao ser notificado pela categoria, o SindiNutri-SP cobrou das
autoridades uma explicação e, principalmente, a solução do problema. O documento

enviado ao Palácio dos Bandeirantes para o Governador João Doria e seus secretários de
Saúde, Jean Gorinchteyn, e Educação, Rossieli Soares, está disponível no site e redes sociais.

Por telefone, a assessoria de comunicação do Sindicato foi bem atendida pela equipe da
Secretaria de Educação, que garantiu uma devolutiva o mais breve. Apesar de novas

insistências, até o fechamento dessa edição nada foi comunicado. As cobranças continuam. 

Dia 19 de abril, a partir das 19h, ocorrerá nova edição da Super
Live SindiNutri-SP. O convidado especial será Eduardo
Suplicy, ex-senador, economista e atualmente vereador em
São Paulo pelo PT. O tema central é a Lei Federal 10.835/2004,
que criou a renda básica de cidadania. Hoje, após 17 anos dessa
conquista, o desafio é garantir o cumprimento desse direito
em sua plenitude. Em tempos de pandemia, onde falta muito,
inclusive alimentação saudável e adequada, o SindiNutri-SP
propõe um bate-papo com autor da nova legislação sobre seus
impactos na segurança alimentar e nutricional. Evento faz
parte das comemorações pelos 33 anos do Sindicato. 

Dia 12 de abril de 1988 foi fundado o Sindicato dos Nutricionistas do Estado
de São Paulo. De lá para cá, a trajetória foi de muita luta, com avanços.

Dentre as várias conquistas, um dos destaques é a sede própria, em
endereço privilegiado e com espaço para auditório, sala de reunião e dois
consultórios para uso gratuito pelos associados a fim de atenderem seus

clientes, proferirem palestras e marcarem reuniões. Um dos maiores
desafios nesses 33 anos foi a reforma trabalhista de 2017, que tirou direitos 

e limitou a atuação sindical. Mas mesmo com esse cenário, piorado pela
pandemia, a atual gestão do Sindicato não tem deixado de trabalhar

insistentemente todos os dias para atender a categoria. As redes sociais
mostram um pouco desse trabalho e é por meio delas que poderão ser 

vistas diversas ações comemorativas por esse grande dia. 

O Centro Universitário São Camilo realiza nos dias 27 e 28
de abril o SIMPONUTRI, evento tradicional do Curso de
Nutrição e que acontece há mais de 40 anos. O objetivo é a
atualização técnico-científica dos estudantes de graduação,
pós-graduação e ensino técnico. Em 2021, devido a
pandemia, terá uma versão online, com palestrantes
renomados, bem como feira virtual de exposição de
produtos e serviços na área da alimentação e Nutrição. O
SindiNutri-SP é apoiador oficial do evento. 

O SindiNutri-SP fechou parceria com uma grande rede de
academias com mais de 25 unidade e, dentre outras
vantagens para a categoria, conquistou espaço para palestras
de Nutricionistas em várias regiões do Estado de São Paulo.
A apresentação, a ser realizada em data proposta pelo
parceiro, será ministrada de forma gratuita. Em
contrapartida, o profissional tem a autorização da rede
parceira de apresentar seu trabalho aos alunos e prospectar
clientes. Nutricionistas com CRN-3 ativo que estiverem
interessados devem preencher pré-cadastro para receber
mais informações. 

CARTA APONTA FALHA EM CADASTRO DE VACINAÇÃO
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PALESTRA NA ACADEMIA  SUPLICY NA LIVE  
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O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 

 

SINDINUTRI-SP COMEMORA 33 ANOS DE LUTA    

tem Sindicato próprio !
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JÁ FEZ A SUA?JÁ FEZ A SUA?  

É NA HORA!É NA HORA!  
É DIGITAL!É DIGITAL!    
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https://vacinaja.educacao.sp.gov.br/
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/nutricionistas-da-educacao-merecem-respeito
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/live-aborda-renda-basica-e-nutricao
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/sindinutri-sp-comemora-aniversario-valorizando-combate-a-fome
https://saocamilo-sp.br/eventos/SIMPONUTRI_2021
https://saocamilo-sp.br/eventos/SIMPONUTRI_2021
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/nutricionista-oportunidade-de-divulgacao-em-academia
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/nutricionista-oportunidade-de-divulgacao-em-academia
https://forms.gle/Ww97Bqxr5GgHGbak8
http://www.sindicatodosnutricionistas.com.br/div/carteirinha.html

