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SindiNutri-SP
NUTRICIONISTA NA CERTA

O Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo (SindiNutri-SP) já conta com o
devido registro de filiação à Federação Nacional dos Nutricionistas (FNN), entidade que

congrega os Sindicatos de profissionais de Nutrição em todo o país. O objetivo do Sindicato
paulista é somar e contribuir com as pautas nacionais que defendem os profissionais, bem
como também contar com o apoio em suas lutas na base estadual.   Em reunião recente, as

lideranças das entidades já tinham demonstrado sinergia. Na ocasião, a presidente do
SindiNutri-SP, Consolação Furegatti, colocou em pauta temas como o piso nacional para

Nutricionistas, jornada máxima de 30 horas e dificuldades para solicitação de exames para
a dietoterapia, que são pleitos importantes e bandeiras de sua gestão. Quem narrou o

histórico dessas lutas em nível nacional  foi a própria presidente da FNN, Fátima Fuhro, 
que é de Santa Catarina e também preside o Sindicato em seu estado.

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi avaliado, pela primeira vez, como um dos
melhores serviços públicos (13% dos votos, ante 6% em pesquisa anterior). É o que

aponta a tradicional pesquisa do Instituto Datafolha, que tem como objetivo todos
os anos registrar, na cidade de São Paulo, como tem sido a aceitação da sociedade

em relação às instituições que prestam serviços essenciais.  O feito inédito com
certeza se deve às circunstâncias da pandemia e é um reconhecimento social a este

programa que viabiliza o acesso universal à Saúde, algo que muitos cidadãos de
países bem mais desenvolvidos economicamente chegam a invejar.  O SindiNutri-

SP tem se unido a várias entidades da sociedade civil organizada para defender
esse patrimônio público contra perda de receitas, o que é inadmissível. 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
 

Há algumas semanas foi lançada nas redes sociais
@sindinutrisp (Facebook, Instagram, e Twitter) postagem
especial destacando um folder digital com alguns dos
principais benefícios para sócios do Sindicato. Lá estão
alguns detalhes sobre a assessoria jurídica, a assistência
odontológica, o consultório gratuito para atendimento de
pacientes, enfim, só para citar alguns. Além disso, o folder
destaca também algumas bandeiras em prol da categoria. É
um material resumido, mas bem rico. Que todo aquele que
conhece a importância da filiação sindical possa espalhar
esse folder para mais Nutricionistas. Acesse as informações 
 clicando aqui. 

Profissionais de saúde autônomos, com
mais de 30 anos de idade, começaram a ser
vacinados contra a covid-19 a partir do dia
18/05 na cidade de São Paulo. Nutricionistas
estão incluídos na lista. Para tomar a vacina,
os profissionais de saúde precisam
apresentar documento do Conselho de
Classe ou comprovante de profissão
(certificado ou diploma) e também um
comprovante de residência na cidade de
São Paulo.

Curso online pretende, dentre outros temas, abordar o
funcionamento do PNAE e toda legislação aplicada à
alimentação escolar. Além disso, vai falar sobre
cardápios, o panorama da alimentação na rede particular
e também como o profissional pode se destacar nesta
área tão importante para a saúde e desenvolvimento das
nossas crianças e adolescentes. Inscreva-se já no curso
Nutrição em Alimentação Escolar, que é organizado pelo
SindiNutri-SP e ocorrerá no dia 12 de junho, inclusive
com um sorteio especial do Dia dos Namorados. A
palestrante será a Nutricionista Vivian Zollar, com sólida
especialização na área. Saiba mais aqui. 
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https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/mais-conquistas
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/piso-30-horas-e-pedido-de-exames-sao-temas-de-encontro
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/piso-30-horas-e-pedido-de-exames-sao-temas-de-encontro
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/sus-no-datafolha
https://sindinutrisp.org.br/files/arquivos_/FOLDER%20BENEF%C3%8DCIOS%202021%20.pdf
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/vacina-30
https://docs.google.com/document/d/1lXXFrD7jhMZ24KJToh9jXU5NSLFSHEK3qKIj4hauNNE/edit?usp=sharing
http://www.sindicatodosnutricionistas.com.br/div/curso2021_06_12.html
http://www.sindicatodosnutricionistas.com.br/div/curso2021_06_12.html
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/alimentacao-escolar

