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SindiNutri-SP
NUTRICIONISTA NA CERTA

O SindiNutri-SP, em parceria com o Sindicato dos Comerciários de São
Paulo, oferece acesso a ambulatório com atendimento médico para sócios e
dependentes. Ao todo, são cerca de 20 especialidades médicas, dentre elas

ginecologia, pediatria, neurologia, clínica geral, geriatria, ortopedia, só para
citar algumas. Além disso, exames e procedimentos odontológicos fazem

parte dos serviços prestados. Os atendimentos presenciais ocorrem em dois
endereços, ambos na cidade de São Paulo: Rua Dr. Diogo de Faria, 967, na
Vila Clementino e também Rua Formosa, 99, no Centro. O contato para

agendamento é (11) 2121-5900. Para desfrutar da tabela especial é necessária
a apresentação de carteirinha de associado (baixe a sua carteirinha digital

aqui). Mais informações: beneficios@sindinutrisp.org.br.

 

Através de parceria, tabela especial oferece vantagem em relação ao mercado

PLANTÃO ODONTO    
O Guia de cuidado e atenção nutricional à população
LGBTQIA+, faz uma breve apresentação da comunidade,
mostrando seu perfil sociodemográfico e as condições de
vida e saúde. Dessa forma, aborda a temática das atenções
nutricionais que devem ser tomadas. A iniciativa é do
CRN-1 e o material está disponível para download
gratuito. “Ao me aprofundar nessas questões de
representação, percebi que a minha população não 
estava sendo representada e que não existiam pesquisas
suficientes na área de alimentação e nutrição”, conta o
Nutricionista Lewestter Melchior, propositor da ideia.

Associados que aderirem ou se interessarem pela assistência
odontológica exclusiva do SindiNutri-SP possui uma sala
virtual de atendimento, via google meet, a fim de tirar todas
as dúvidas sobre o benefício, das 9h às 17h. Quem oferece o
serviço é a empresa Hapvida, uma das maiores do ramo e que
atua 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. 

NUTRICIONISTA TEM ACESSO A EXAMES E CONSULTAS 
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GUIA LGBTQIA+

TRIBUTAÇÃO        
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siga quem segue você

O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 

Por meio de artigo, a economista e especialista em
finanças públicas, Vilma Pinto, defendeu que  mais
imposto sobre alimentos que fazem mal, como bebidas
açucaradas, é bom para a economia. Segundo ela, "um
exemplo bem-sucedido de tributação do IPI em função
da essencialidade é o referente aos produtos tabagistas.
Como forma de desestimular o consumo de cigarros e
reduzir os custos com saúde pública decorrente de
doenças relacionadas ao fumo, o governo sobretaxou os
produtos de fumo com objetivo de reduzir a
prevalência na população brasileira". 

Grupo voluntário em Bragança Paulista, interior de São Paulo, promove
semanalmente a venda de marmitas saudáveis e usa o dinheiro arrecadado

para doar cestas com alimentos e produtos de higiene para famílias em
situação de vulnerabilidade. O projeto se chama Cozinha Comunidade
Sorriso e está focado em atender as áreas periféricas e rurais da cidade. 
O projeto lançou uma campanha de crowdfunding, a famosa vaquinha, 
ou arrecadação virtual de recursos. O valor da ajuda é livre, mas quem
colaborar com certos valores estipulados pode receber determinadas

recompensas. O e-mail para entrar em contato direto com a administração
do projeto é: cozinhacomunidadesorriso@gmail.com. 

COMBATE À FOME EM BRAGANÇA PAULISTA 
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