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BENEFÍCIO PARA ASSOCIADOS 

Sorria!

 

O SindiNutri-SP conta com assistência odontológica para todos os associados
em parceria com uma das maiores empresas do ramo, a Hap Vida, que

oferece esse tipo de serviço há 20 anos. Para associados em dia com suas
contribuições sindicais, o custo é de apenas R$ 15,00 ao mês. 

 
Cada titular associado pode indicar quantos dependentes quiser por um custo
especial de R$ 22,00 ao mês por cada dependente. A partir de 3 dependentes

cadastrados e em dia com a mensalidade, o titular não paga nada.  
 

Para saber mais sobre a assistência, basta entrar em contato pelo WhatsApp 
do Sindicato (11) 9 6400-0745 para que um atendente especializado possa

retornar e garantir o acesso a mais esse benefício especial. 

Nutricionista associado ao SindiNutri-SP conta com assessoria jurídica individual para tirar dúvidas e ajudar na negociação

AGENDA NO SITE  
Guia  elaborado pelo Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor (Idec) orienta a cobertura
jornalística sobre alimentação através de caminhos
que coloquem as questões coletivas em evidência,
em oposição a uma concepção individualista sobre a
responsabilidade pela alimentação. O lançamento
contou com uma live especial. No documento, é
possível encontrar discussões sobre temas como
alimentação saudável; transição nutricional e
epidemiológica; obesidade; doenças crônicas não
transmissíveis ligadas à alimentação, dentre outros. 

Quem acompanha as redes sociais do SindiNutri-SP
(Instagram, Facebook, Youtube e Twitter pelo endereço
sindinutrisp) encontra os registros não apenas de eventos,
mas de reuniões diversas, seja de negociação salarial, seja
treinamentos internos, dentre outras iniciativas. 
Agora, é possível acompanhar essa rotina de um novo
jeito: através de agenda online publicada no site do
Sindicato. Por meio desse recurso, os departamentos já
estão inserindo os eventos na plataforma a fim de que a
categoria e demais interessados possam ficar cientes de
tudo o que a entidade realiza. 
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PUBLICAÇÃO DO IDEC   

CÚPULA DA ONU       

www.sindinutrisp.org.br
/ S IND INUTR ISP

siga quem segue você

O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 

DÚVIDAS SOBRE REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIO   

A sociedade civil, por meio de especialistas, insiste
que a próxima Cúpula Muncial de Sistemas
Alimentares (agendada para setembro deste ano) não
está marcada pelo amplo diálogo entre Estados,
Instituições e Sociedade, como em edições anteriores.
Isso tem preocupado movimentos e organizações em
âmbito nacional e internacional. No Brasil, o coletivo
da Conferência Nacional Popular por Democracia,
Direitos e Soberania e Segurança Alimentar e
Nutricional (CPSSAN) promoveu live para tratar 
do assunto. 

No dia 28 de abril, o governo federal relançou o Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, nos
mesmos moldes da Medida Provisória 936, convertida na

Lei 14.020/2020, que vigorou por 8 meses no ano passado e
atingiu quase 10 milhões de trabalhadores. O SindiNutri-SP
reforçou no site informações sobre as principais dúvidas e
também reafirmou que seu jurídico está à disposição dos

associados na hora da negociação. 

https://sindinutrisp.org.br/acolhida-2021
https://docs.google.com/document/d/1oo0EVzXCOWXZqlrVJVx1xMp5RIMM39fg--58Ew6P7t4/edit?usp=sharing
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/assistencia-odontologica
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/assistencia-odontologica
https://seesp.com.br/piso-nacional-da-enfermagem-projeto-de-lei-n-2564-de-2020/
https://seesp.com.br/piso-nacional-da-enfermagem-projeto-de-lei-n-2564-de-2020/
https://seesp.com.br/piso-nacional-da-enfermagem-projeto-de-lei-n-2564-de-2020/
https://seesp.com.br/piso-nacional-da-enfermagem-projeto-de-lei-n-2564-de-2020/
https://seesp.com.br/piso-nacional-da-enfermagem-projeto-de-lei-n-2564-de-2020/
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/publicacao-do-idec
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/publicacao-do-idec
https://www.youtube.com/watch?v=eW4fBR-JSP8
https://www.youtube.com/watch?v=eW4fBR-JSP8
https://www.instagram.com/sindinutrisp/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/sindinutrisp
http://youtube.com/sindinutrisp
http://youtube.com/sindinutrisp
https://twitter.com/sindinutrisp
https://sindinutrisp.org.br/agenda
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/cupula-da-onu
https://www.youtube.com/watch?v=cpBt7CquYUE&t=12s
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/04/01/veja-detalhes-da-mp-que-autoriza-reducao-de-jornada-e-salario-em-ate-tres-meses.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2020/07/15/veja-as-principais-mudancas-na-lei-e-decreto-que-tratam-da-reducao-da-jornada-e-suspensao-de-contratos-de-trabalho.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/04/01/veja-detalhes-da-mp-que-autoriza-reducao-de-jornada-e-salario-em-ate-tres-meses.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/01/28/mais-de-98-milhoes-de-trabalhadores-tiveram-jornada-reduzida-ou-contrato-suspenso-em-2020.ghtml
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/crise-economica

