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Em 2023, as necessidades da 
categoria continuarão sendo 
estrelas a guiar nosso projeto 
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Em 2022, o mundo começou a se ajeitar assimilando a nova realidade 
que a pandemia nos entregou. A vacina, fruto de muita luta e pressão 
popular protagonizada pelo movimento sindical, segue salvando vidas e 
fortalecendo a caminhada. A economia se movimenta com dificuldades e 
o desafio é o mesmo de sempre: gerar riqueza, mas sem precarizar mão 
de obra e sem esquecer que crescimento com fome é ilusão. 

Diante desse mundo novo preso a velhos vícios, o trabalho do nosso 
Sindicato se torna ainda mais relevante. Afinal, essa instituição está 
diariamente preocupada com as injustiças que as e os Nutricionistas sofrem 
nos Hospitais, Cozinhas Industriais, Consultórios, Escolas, dentre outros 
espaços. Além disso, temos compromisso também de prestar assistência aos 
profissionais liberais que muitas vezes sequer optaram por essa condição.

Interagindo com a categoria todos os dias em centenas de encontros, bem 
como em milhares de ligações, e-mails e WhatsApps percebemos que boa 
parte da resistência em se unir ao Sindicato e fortalecê-lo é devido a um 
sentimento desafiador: a desesperança. Por isso, investimos tempo em 
acolhimento, mas isso não é tudo e nem poderia ser tudo. 

A mobilização que buscamos consiste em inspirar toda a categoria a  
compreender que ao ficar longe do Sindicato a precarização laboral, seja em 
âmbito celetista ou no autônomo, só tende a piorar. Nosso Sindicato é espaço 
de análise e ação para melhorarmos nossas condições de atuação. Se as coisas 
não vão bem, mais um motivo para participar e fazer a diferença.

A luta nutre nossa esperança

Consolação Furegatti
Presidente do SindiNutri-SP

Chega de esperar em meio à descrença. Venha para o Sindicato! É só lutando 
juntos que a gente nutre a esperança em dias melhores. 
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DIRETORIA SE REÚNE E REALIZA BALANÇO DE AÇÕES EM 2022
No dia 14 de dezembro,  dirigentes do SindiNutri-SP estiveram reunidos na 

sede da entidade e realizaram balanço das ações em 2022. Além disso,
adiantaram o planejamento de 2023 que tem a intenção de intenficar a

presença do Sindicato na vida das e dos profissionais. "Durante todo o ano a 
nossa diretoria se reuniu rotineiramente, de acordo com nosso cronograma, 

seja presencial ou virtualmente", destacou  a presidente do SindiNutri-SP 
Consolação Furegatti. Segundo ela, foi proposto para os diretores  aumentar 
ainda mais o volume de participação de todos, que são voluntários e por isso 

mesmo cada esforço deve ser valorizado. Os colaboradores também 
interagiram com os dirigentes e reforçaram que estão à disposição para 

executar as atividades sindicais definidas pelo grupo. 

ATENDIMENTO        
O atendimento do SindiNutri-SP entra em breve 
recesso, que vai acontecer entre o dia 22 de dezembro 
de 2022 e 08 de janeiro de 2022. A partir do dia 09/01, o 
expediente volta ao normal, de segunda a sexta, das 09h 
às 17h. As redes sociais do Sindicato continuarão ativas 
com diversas postagens, mas apenas com as interações 
por parte do Sindicato suspensas. Caso precise registrar 
alguma comunicação durante esse período, acesse: 
sindinutrisp.org.br/fale-com-sindinutri-sp
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