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A Convenção Coletiva de Trabalho 2022-2023 com Nutricionistas que 
atuam na base da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) 

foi divulgada dia 16 de fevereiro de 2023. O tempo maior do que de costume 
se deveu às dificuldades impostas pelos negociadores da entidade patronal, 
que durante todo o processo barraram avanços alegando que Nutricionistas 
são minoria no setor. A FIESP começou oferecendo - e insistiu na ideia - 0% 

de reajuste, o que o Sindicato não aceitou e manteve pressão até o fim. Ao 
final, todos os direitos já conquistados foram preservados e o piso da 

categoria chegou a R$ 3.100 a partir de setembro de 2022, o que 
representou um aumento de 7%. 

SINDICATO RECUSA 0% DA FIESP E CONQUISTA AUMENTO 

Já estão abertas as pré-inscrições para os cursos online 2023 do 
SindiNutri-SP. Lembrando que associado em dia e que 
participou da promoção associativa 2023 tem custo zero. O 
próximo curso será em março e logo que as inscrições oficiais 
forem abertas os pré-inscritos serão notificados. É possível ver 
a grade completa de temas no site do Sindicato em 
sindinutrisp.org.br/cursos-sindinutri-sp. Quem participa dos 
cursos, que são sempre ao vivo pela plataforma zoom, também 
concorre a sorteios de brindes. No primeiro curso do ano 
ocorrido dia 25 de fevereiro foram  7 prêmios. 

Parceria oferece desconto em softwares de atendimento e 
rotulagem. O Dietpro Soluções em Nutrição oferece um mix 
de soluções que facilitam a vida das e dos Nutricionistas e das 
empresas de alimentos, colocando a disposição ferramentas 
para atendimento nutricional (software de avaliação 
nutricional e prescrição de dietas) e para Rotulagem 
nutricional de alimentos, além de cursos e e-books que
propiciam maior conhecimento a esses profissionais. Para 
saber todos os detalhes e aproveitar seu desconto acesse  
www.sindinutrisp.dietpro.com.br. Lá você encontra também 
cursos online e livros para poder continuar evoluindo na 
profissão. Fique sócio. Não fique só. 

DESCONTO
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Projeto da USP ensina receita de bolinho de Arroz com 
Ora-pro-Nobis.Você já provou a Ora-pro-Nóbis? É uma 
Planta Alimentícia não Convencional nativa do Brasil e 
com alto teor de proteínas. Conheça essa receita do 
Sustentarea, que é é um Núcleo de Extensão Universitária 
da USP com objetivo de informar e discutir alimentação 
saudável e sustentável baseada em evidências científicas. A 
ideia é promover mudanças positivas nos hábitos 
alimentares e de vida das pessoas e instituições visando 
melhorar a saúde da população e do planeta. Veja o passo a 
passo completo em sindinutrisp.org.br/blog. Lá você 
também poderá conhecer mais sobre o projeto. 

RECEITA

www.sindinutrisp.org.br
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O universo da Nutrição em pílulas noticiosas 
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O SindiNutri-SP esteve presente no ato do dia 27 de fevereiro do coletivo 
Banquetaço, na região da República, em São Paulo. Dezenas de cidades 

brasileiras estiveram envolvidas numa grande festa pela alimentação, pela 
comida de verdade no prato de todos os brasileiros e brasileiras.  Banquetaço 

é um coletivo de ação direta, formado pela sociedade civil organizada, para 
fortalecer a defesa do direito humano à alimentação adequada e saudável. 
Ações coordenadas de iniciativas diversas são realizadas por meio da ação 
coletiva e se manifestam por meio de banquetes públicos e intervenções 

sempre visando sensibilizar a sociedade sobre a importância da comida – no 
campo e na cidade. Saiba mais em: sindinutrisp.org.br/blog.
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