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O SindiNutri-SP esteve presente na paralisação das e dos 
trabalhadores da empresa Especialy em Piracicaba-SP. Motivo: 

Descontos indevidos de faltas em dias de greve por conta dos atrasos 
de salários, DSR e VA. Além dessas irregularidades, a empresa não tem 
sequer fornecido gás de cozinha para as escolas. O contrato do Estado 
com a Especialy Terceirização foi rescindido de forma unilateral e a 
partir de 02/12 assumirá outra empresa.  A Presidente do SindiNutri- 

SP, Consolação Furegatti, juntamente com o departamento jurídico do 
Sindicato, esteve presencialmente acompanhando tudo e garantindo a 

defesa dos direitos da categoria.

SINDICATO APOIA PARALISAÇÃO EM PIRACICABA-SP 

Estudo inédito do WWF mostra que agir sobre os sistemas 
alimentares – a cadeia de valor que vai do campo para nossas 
mesas – pode ser uma das mais eficientes estratégias para
lidar com as crises climáticas e de perda de biodiversidade 
simultaneamente. Porém, esse setor precisa de políticas 
nacionais específicas e interligadas, além dos acordos globais, 
uma vez que o perfil dos países produtores de alimentos 
varia significativamente de acordo com as condições físicas 
(relevo, temperatura etc.), sociais e econômicas.  Veja o 
relatório completo acessando sindinutrisp.org.br/blog. 

Parques, clubes, hotéis e restaurantes. Estas são algumas das 
opções oferecidas pelo SindiNutri-SP a fim de promover 
lazer com desconto para seus associados. Para ter acesso a 
todas as opções disponíveis, basta o associado acessar a área 
de benefícios em sindinutrisp.org.br/beneficios/turismo-e- 
lazer. Um dos parceiros é o Magic City, um Complexo 
turístico com parque aquático e hotelaria localizado no 
município de Suzano, na Região Metropolitana de São 
Paulo. Lá tem atrações de aventura, piscina de ondas, 
fazendinha, restaurantes, lanchonetes e meios de 
hospedagem. Conheça  todos os benefícios oferecidos pelo 
Sindicato em sindinutrisp.org.br/beneficios. 

DESCONTO EM LAZER
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Um avanço para as políticas de alimentação e nutrição no 
Brasil. Assim podemos classificar a aprovação na 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados (CE) do 
projeto de lei que inclui entre as diretrizes do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) a previsão de um 
número mínimo de nutricionistas por alunos em escolas 
básicas de ensino público. A definição dos parâmetros será 
feita por regulamento do Poder Executivo. O texto ainda 
obriga estados e municípios que recebem recursos do 
PNAE a guardar por cinco anos os comprovantes de 
pagamento às empresas terceirizadas  Saiba todos os 
detalhes em sindinutrisp.org.br/blog.

PARÂMETRO NUMÉRICO

ALIMENTO & CLIMA
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Salas foram revitalizadas e possuem equipamentos como ar 
condicionado, software nutricional, balança, adipômetro e maca. O 
uso do consultório, que está muito mais decorado, sem pagar nada é 

um dos benefícios oferecidos pela entidade que defende os 
profissionais paulistas. Caso o associado se utilize do espaço apenas 

uma vez por ano, a economia com o aluguel de sala e estrutura já 
compensa, e muito, o valor investido. As reservas são feitas pelo 
WhatsApp (11) 96400-0745, de segunda a sexta, das 09h às 17h.

CONSULTÓRIOS GRATUITOS PARA
NUTRICIONISTAS PASSAM POR REFORMA

https://wwfbr.awsassets.panda.org/downloads/solving_the_great_food_puzzle_portugues.pdf
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/20-alavancas
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/15-horas-de-conteudo
https://sindinutrisp.org.br/beneficios/turismo-e-lazer
https://sindinutrisp.org.br/beneficios/turismo-e-lazer
https://sindinutrisp.org.br/beneficios
https://sindinutrisp.org.br/blog/geral/seguranca-juridica
https://higienealimentar.com.br/
https://higienealimentar.com.br/

