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Roda de conversa online aberta a toda a comunidade acadêmica da
Faculdade Anhanguera marcou a despedida de mais uma turma de
estágio em Saúde Coletiva com a supervisão do SindiNutri-SP. Na

dinâmica, as alunas realizaram um seminário virtual onde
expuseram conceitos tratados durante o curso e puderam responder

perguntas feitas pelos orientadores. Além disso, o bate-papo foi
ampliado, contando com a contribuição por parte de outros alunos
da instituição e membros do Sindicato, que formavam a plateia do
evento. O tema em destaque foi a importância do Guia Alimentar
para a População Brasileira e o papel dos Nutricionistas a fim de

aplicá-lo, defendê-lo e divulgá-lo para toda a sociedade.
Participaram também alunos que compõem a mais recente turma

de estágio iniciada pelo SindiNutri-SP.  

Representantes dos trabalhadores em refeições coletivas seguem unidos
para as negociações salariais 2021/2022. Lideranças sindicais se reuniram
(29/04) em Jundiaí na sede do SINTERCOJ. O encontro teve como meta
unir esforços em prol de melhores condições para a data base do setor, (1°

de junho próximo) e que será negociada com o sindicato patronal
SINDERC SP. A presidente do SindiNutri-SP, Consolação Furegatti,

esteve presente para unir forças e representar os interesses dos
Nutricionistas como categoria diferenciada. Além dela, compareceram
lideranças trabalhistas do próprio SINTERCOJ, do SINTERC N/O, do

SINTERCUB e da Confederação que reúne as entidades sindicais do setor,
a CONTERC, que foi representada pelo seu presidente João Ricardo.

CARTEIRINHA   DIGITAL   

Em comemoração ao seu aniversário de fundação
(12/04) o SindiNutri-SP lançou o novo layout da sua
carteirinha de sócio que agora é 100% digital e sua
emissão é instantânea, por meio do site. Com ela, além
de um documento com foto e CRN-3, o associado
poderá ter sempre à mão um eficiente comprovante de
sindicalização, a fim de apresentar aos parceiros
quando quiser acesso à extensa rede de benefícios.
Desde que começou a ser divulgada a novidade, o
sistema tem registrado muitos acessos diários.
Nutricionista, você tem sindicato próprio. Fique sócio.
Não fique só! 

Estudos e evidências científicas recentes sobre fome,
obesidade e doenças crônicas não transmissíveis são 
 divulgados pela agência de notícias Bori. A agência já
anunciou que está antecipando periodicamente aos
jornalistas cadastrados trabalhos relacionados a sistemas
alimentares de cientistas em várias áreas, como agronomia,
saúde, ambiente e economia. Todos os estudos são
acompanhados de textos explicativos que os jornalistas
podem reproduzir e do contato do pesquisador porta-voz.

Em meio à pandemia, profissional da Nutrição foi treinada
e está vacinando pessoas. Quem conta mais sobre isso é a
Nutricionista associada ao SindiNutri-SP, Haula Mohamad.
Em depoimento à seção Linha de Frente, ela falou do seu
papel no combate ao coronavírus no município paulista de
Indaiatuba. “O meu município vacinou as Nutricionistas,
mesmo as que não têm vínculo empregatício, porque
entende que ela é profissional de Saúde”, afirmou. O
projeto Linha de Frente é uma iniciativa do Sindicato para
valorizar os Nutricionistas, que são profissionais essenciais,
sim, e precisam ser reconhecidos por isso. Mais vídeos no
canal do Youtube.
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http://www.sindicatodosnutricionistas.com.br/div/curso2021_04_17.html
https://sindinutrisp.org.br/guia-alimentar-para-a-populacao-brasileira
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/turma-de-estagio-no-sindinutri-sp
http://www.sintercoj.org.br/index.php
http://www.sintercoj.org.br/index.php
http://www.sinterc.org.br/
https://www.sintercub.com.br/
http://www.sindicatodosnutricionistas.com.br/div/carteirinha.html
https://sindinutrisp.org.br/convenios
https://sindinutrisp.org.br/proposta-filiacao
https://sindinutrisp.org.br/proposta-filiacao
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/sistemas-alimentares
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/sistemas-alimentares
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/sistemas-alimentares
https://youtu.be/IxCuAzRc7OY
https://youtu.be/IxCuAzRc7OY
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7REUWfYAJ5M9MjDDcLiAfDBecEYq5APi
https://sindinutrisp.org.br/cursos-sindinutri-sp-2021
https://sindinutrisp.org.br/cursos-sindinutri-sp-2021

