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SINDINUTRI-SP VAI A BRASÍLIA EM DEFESA DE NUTRICIONISTAS

ATENDIMENTO        

No dia 16 de dezembro, o SindiNutri-SP visitou dezenas de gabinetes na
Câmara dos Deputados e protocolou ofício cobrando apoio explícito dos

parlamentares ao piso nacional, à redução da jornada para 30 horas e outros
temas importantes para a categoria. Assinam o documento 14 Sindicatos e a
Federação Nacional dos Nutricionistas (FNN). A estratégia do grupo, do qual
Consolação foi porta-voz nesta ocasião, foi fazer essa cobrança na iminência

do início do ano eleitoral, apostando na maior sensibilidade daqueles que
buscam reeleição. “Todos os parlamentares, de qualquer partido ou Estado,
que nos enviarem vídeos com mensagens à categoria, se comprometendo a

apoiar nossas bandeiras, terão espaço em nossas redes”, arrematou
Consolação. Para isso, basta enviar e-mail: jornalismo@sindinutrisp.org.br.  

O atendimento do SindiNutri-SP entra em breve
recesso, que vai acontecer entre o dia 23 de dezembro
de 2021 e 09 de janeiro de 2022. A partir do dia 10, o
expediente volta ao normal, de segunda a sexta, das 10h
às 17h. Para visitar a sede, continuaremos utilizando o
agendamento prévio pelo WhatsApp (11) 96400-0745,
apenas para evitar aglomerações e garantir a máxima
segurança, contando ainda com a manutenção de todas
as medidas sanitárias recomendadas pela ciência. 
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Em 2021, ainda enlutados pelos que perderam a vida e pelos que
perderam seus amados, o SindiNutri-SP não parou um instante. Pelo
contrário, expandiu a atuação. Com o avanço da vacinação (não sem
cobrança popular, principalmente do sindicalismo) conseguimos maior
segurança para visitar a base presencialmente, com o intuito de escutar e
entender para atender melhor. E foi isso o que fizemos. 

Indo até lá, na ponta, onde nossa razão de ser e de existir está, não
conhecemos profissionais, mas sim pessoas e suas histórias. Das e dos
Nutricionistas, ouvimos desabafos, ideias, críticas e pontos de vista
únicos. Com humildade, respeito e muita vontade de fazer o melhor,
acolhemos tudo e passamos a usar essas contribuições como norteadoras
das nossas ações. Das menores até as maiores. 

Ouvindo a base, seja pessoalmente, seja pelas redes digitais, mudamos
horário de assembleia, data de curso, programação de evento, texto no
site, enfim, só para ilustrar algumas das singelas ações, pois cada detalhe
de nossas atitudes é também propriedade da categoria. 

Mas ouvir não foi tudo o que fizemos. Frente a frente, nós também
explicamos, pedimos, e perguntamos muita coisa. Mostramos, por exemplo, 
os benefícios oferecidos e corrigimos informações distorcidas sobre o nosso
papel e sobre o que temos feito. Além disso, mostramos as várias ações em 
prol dos projetos de lei que favorecem as e os Nutricionistas e estão parados. 

Nosso lugar é na base, ouvindo e mobilizando 

vamos cobrar dos parlamentares que

priorizem os projetos de lei em prol 

das e dos Nutricionistas 

piso nacional

Consolação Furegatti
Presidente do SindiNutri-SP

Nem sempre saímos de uma visita com mais sócios, mas dificilmente fomos
embora sem uma nova amizade, que está enxergando a mudança. Faça parte!

Deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) Deputado Vander Loubet (PT-MS)

Deputado Roberto de Lucena (PODE-SP) Deputado Alencar Santana (PT-SP)
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