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MUTIRÃO DE EMPREGO        

Lideranças sindicais, representativas da Nutrição e profissionais se manifestaram 
sobre valorização da categoria e direito à alimentação e nutrição  
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O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 

A União Geral dos Trabalhadores (UGT), com o apoio de
diversas entidades sindicais dentre elas o SindiNutri-SP,
realiza o 6º Mutirão de Emprego voltado para todo o
Estado de São Paulo, o segundo de forma virtual, com
processo seletivo presencial, que deverá ser agendado
conforme protocolos sanitários. Já estão abertas as
inscrições de vagas de emprego (até 10/09) e
cadastramento de currículos (até 01/10). Entre 04 e 22 
de outubro serão realizados os processos seletivos. As
entidades sindicais que participam do mutirão poderão,
inclusive, ajudar as empresas com cessão de espaço para 
as entrevistas. 

Em homenagem ao Dia do Nutricionista (31/08), o
Departamento de Nutrição da Universidade de Taubaté
(UNITAU) promoveu evento online com debates sobre o
papel do nutricionista empreendedor. A palestra “Atuação
do nutricionista como personal diet” contou com a
participação da Dra. Claudete Moreira Nyarady, diretora do
SindiNutri-SP, e da Dra. Consolação Furegatti, presidente da
entidade sindical, e aconteceu em dois momentos, às 8h e às
19h, via plataforma zoom. Em vídeo, Consolação  agradeceu.
Quem quiser levar uma palestra gratuita  em sua faculdade,
basta solicitar por e-mail recepcao@sindinutrisp.org.br 

Por meio de ofício datado de 27 de agosto, a Câmara
Municipal de Campinas informou o SindiNutri-SP que o
parlamento aprovou requerimento de votos de aplausos
para o Dia do Nutricionista.  A iniciativa, que é uma forma
de reconhecimento e homenagem típica de órgão
legislativo, foi do vereador Carmo Luiz (PSC). Em sua
justificativa, o parlamentar afirmou: “O nutricionista é o
profissional responsável por cuidar e instruir as pessoas a
terem uma alimentação saudável (...). Nestes casos, não
adianta parar de comer ou se alimentar de qualquer jeito,
pois isso (...) prejudicará sua saúde”. 

siga quem segue você

DEPOIMENTOS RECONHECEM TRABALHO DE NUTRICIONISTAS

Em comemoração ao Dia do Nutricionista ocorreu o primeiro Ato
Solene em homenagem à categoria. O evento contou com a iniciativa do

SindiNutri-SP e da Frente Parlamentar pela Reforma Agrária,
Agricultura Familiar, Segurança Alimentar e Regularização Fundiária

Rural da ALESP. A organização desse momento histórico contou com o
apoio indispensável dos mandatos da Deputada Estadual Márcia Lia (PT)
e da Bancada Ativista, representada na ocasião pela co-deputada Claudia
Visoni. Ambas comprometidas, não é de hoje, com a causa da segurança

alimentar e nutricional. 

A íntegra do evento está
disponível no Youtubeassista

Depoimentos de quem trabalha ao lado de Nutricionistas ressaltam a
profissão em pleno dia 31 de agosto. 

O SindiNutri-SP, no Dia do Nutricionista de 2021 (31/08), publicou
em suas redes sociais vídeos gravados por membros de equipes
lideradas por profissionais da Nutrição. Em cada palavra, um

reconhecimento da importância deste profissional para a
alimentação saudável e garantia da qualidade durante todo o

processo do campo à mesa. Veja as homenagens abaixo e não deixe
de curtir e seguir o Sindicato nas redes sociais. 
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