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SindiNutri-SP
NUTRICIONISTA NA CERTA

APOIO CONSTANTE        

No dia 26 de agosto o Conjunto Hospitalar Mandaqui, zona norte da
cidade de São Paulo, recebeu a visita da presidente do SindiNutri-SP,

Consolação Furegatti. Na ocasião, ela ouviu Nutricionistas com vínculo
estatutário e também celetista, que trabalham para empresa

terceirizada. Além disso, iniciou trabalho para reunir informações dos
demais profissionais de outros turnos, a fim de ouvi-los também. 

O trabalho de base tem crescido bastante após o aumento da vacinação,
luta que o movimento sindical travou desde o início da pandemia. A

presidente do SindiNutri-SP tem andado por várias regiões do Estado e
escutado as demandas da categoria e informado sobre as negociações

salariais em curso. Como muito bem informa campanha do SindiNutri-
SP: “Nutricionista tem sindicato próprio”. 
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A segunda fase da campanha #TributoSaudável tem
avançado muito após o seu lançamento oficial, em julho
deste ano. A campanha é uma iniciativa da ACT Promoção
da Saúde e da Aliança pela Alimentação Adequada e
Saudável, coletivo do qual o SindiNutri-SP faz parte, e já
impactou milhões de pessoas. Só que essa mobilização não
pode parar.  A página oficial da campanha, atualizada
constantemente,  traz uma petição voltada aos membros
do Poder Executivo e parlamentares envolvidos com a
questão tributária e que precisam ser sensibilizados a
aderir à estratégia proposta: poupar vidas por meio da
tributação de produtos nocivos à saúde. 

A Federação Nacional de Nutricionistas (FNN) realizou
(26/08) live fundamental que debateu o Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT), que ultimamente
ganhou muita visibilidade com a ameaça de ser extinto. O
convidado para falar sobre o tema foi professor e doutor
Daniel Bandoni, que é Nutricionista com doutorado em
Nutrição em Saúde Pública. O debate foi transmitido pelo
Youtube da FNN, entidade que reúne os Sindicatos de
Nutricionistas do Brasil e da qual o SindiNutri-SP faz parte.
O Sindicato paulista, além de divulgar com antecedência o
evento, faz um esforço para repercutir o pós-evento. 

O Deputado Federal Mauro Nazif (PSB/RO) cumpriu
promessa feita em live promovida pelo SindiNutri-SP e
pela Federação Nacional dos Nutricionistas e requereu à
Mesa Diretora que fosse feita a desapensação do PL nº
2166/2019, que dispõe sobre o piso salarial do
Nutricionista, do PL nº 6819/2010, que dispõe sobre a
jornada de 30 horas semanais e condições de trabalho
dos nutricionistas. Mas o pedido foi negado. O gabinete
do deputado foi acionado e, como sempre, atendeu as
entidades prontamente. A resposta oficial é que o
parlamentar continuará empenhado nesta defesa. 
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MARATONA ESPECIAL DE LIVES ESTREIA COM SINDINUTRI-SP   
A Nutricionista Fabiana Borrego começou a promover no dia 24 de

agosto uma série de lives especiais em comemoração ao Dia do
Nutricionista 2021. A estreia contou com a participação de Consolação

Furegatti, presidente do SindiNutri-SP. O bate-papo falou sobre
valorização profissional, papel do Sindicato e seus benefícios, bem como
as novidades na mobilização sindical dos Nutricionistas paulistas com a

nova gestão iniciada em março de 2020. Consolação ainda ressaltou que o
Sindicato não atende apenas profissionais com registro em carteira, mas

também os que empreendem na profissão. O departamento jurídico e
clínica de atendimento a custo zero para sócios, bem como cursos online

em condições especiais foram algumas das vantagens citadas. 
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