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SindiNutri-SP
NUTRICIONISTA NA CERTA

Foi dada a largada para a campanha Todos Juntos pelo Piso Nacional da
Nutrição. Em live inédita, as presidentes do SindiNutri-SP, Consolação Furegatti,

e da Federação Nacional dos Nutricionistas (FNN), Fátima Fuhro, reuniram
profissionais da Nutrição e lideranças sindicais da categoria de 24 estados

brasileiros. Juntas, elas questionaram o Deputado Federal Mauro Nazif (PSB-RO)
sobre o que é preciso fazer para que ande no Congresso o  projeto   de   lei 
 2166/2019   que  estipula o valor salarial de, no mínimo, R$ 4.650,00 para

Nutricionistas.  Segundo Nazif, a melhor estratégia legislativa para fazer o projeto
do piso nacional avançar é desapensar o pleito de outro projeto, o 6819/2010, pois

este trata de outros temas importantes para a categoria, mas que precisam, na
visão do deputado, andar separados. Essa desapensação é prevista no regimento,

já que visa separar projetos que tratam de temas diferentes. “Assim, um
impedimento em qualquer um dos outros temas não atrapalha o nosso

andamento em prol do piso nacional”, explicou ele. 

O Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo (SindiNutri-SP) lançou a pesquisa online Valorização Salarial
dos Nutricionistas visando atualizar dados sobre o perfil de profissionais, tais como área de atuação, regime de trabalho,

carga horária, remuneração, entre outros.  Responda aqui. É bem rápido. Os profissionais que responderem toda a
pesquisa e assinalarem as devidas autorizações que constam do formulário online, poderão participar de um sorteio
cujo prêmio para o primeiro colocado será um tablet. Além disso, serão sorteadas também 5 associações ao Sindicato
2021 (2º, 3º, 4º, 5º, 6º colocados) e 5 vagas em cursos online do segundo semestre de 2021 (7º, 8º, 9º, 10º, 11º colocados),

totalizando assim 11 profissionais felizardos. Para acessar o regulamento, clique aqui.    

Objetivo é reforçar estratégia para a conquista de aumentos salariais e atualizar tabela de honorários  que profissionais autônomos utilizam 

INVISTA EM VOCÊ  
 

No dia 19 de maio alunos de Nutrição que realizam
estágio em Saúde Coletiva sob a supervisão do
SindiNutri-SP visitaram o Coletivo Autonomia, que
atua na Zona Norte paulistana por meio de projetos
voltados à permacultura e economia solidária, com a
venda dos alimentos produzidos pela comunidade. Os
alunos puderam ter acesso a uma rica troca de
experiências sobre projetos de alimentação segura e
conhecimentos sobre as plantas alimentícias não
colonizadas existentes no terreno, que é berço de
floresta. 

O curso online sobre nova legislação da Rotulagem
Nutricional foi um sucesso de público e também contou
com boas avaliações. Por meio dele, os alunos presentes
puderam debater e aprender ainda mais sobre
regramento, modelos usados internacionalmente, como
oferecer esse serviço, quanto cobrar por ele e muito mais.
A realização foi do SindiNutri-SP e contou com a
experiência sólida da Nutricionista Fabiana Borrego.
Para ter acesso à grade completa de cursos de 2021, acesse
nosso site e garanta a sua vaga. Sócios têm condições
muito especiais. 
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siga quem segue você

O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 

PESQUISA ONLINE VAI NORTEAR VALORIZAÇÃO SALARIAL

As Nutricionistas Ursula Viana Bagni e Thaís Lima
Dias Borges, por meio de projeto de extensão da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
organizaram o livro “Saúde no prato: guia educativo
para alimentação saudável de pessoas com deficiência
visual”. A obra apresenta, de forma sistematizada e
ilustrada, uma série de atividades para promoção da
alimentação saudável a partir do contato das
profissionais com o Instituto de Educação e
Reabilitação de Cegos do Rio Grande do Norte. Para
baixar, acesse aqui. 

VEJA A ENTREVISTA 
youtube.com/sindinutrisp
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