
Programa de Educação e Orientação Nutricional 

A Equipe da GIFUG/SP, em parceria com a GIPES/SP - GIPRO/SP e GISES/S encerrou no dia 10/06/2008 a  
1ª etapa do Programa de Educação e Orientação Nutricional - com a realização de 04 palestras (conteúdo 
disponível para consulta – site 
GIFUG/SP). 

Essa etapa do programa que contou 
com a participação de 175 empregados 
teve como objetivo informar como 
utilizar a alimentação diária para 
nutrição do organismo, possibilitando 
com isso a melhoria de sua qualidade 
de vida e também preparação para a 2ª 
etapa do programa - reuniões em grupo 
formado por 15 pessoas com foco na 
orientação personalizada para cada 
grupo, durante o período de 5 meses. A 
3ª etapa prevê o acompanhamento e a 
manutenção desses grupos por período 
de 6 meses.  

O Programa é uma ação da CAIXA no incentivo à 
melhoria da qualidade de vida dos seus empregados, 
a qual foi totalmente apoiada e incentivada pelas 03 
Filiais que atuam no Edifício São Joaquim/SP. 

 “Os participantes chegam curiosos, mas com uma 
sensação do já sei o que vou ouvir... só não coloco 
em prática porque tenho preguiça, porque não 
consigo etc. A abordagem é feita de uma forma bem 
ilustrativa e prática, com o objetivo de atrair não só a atenção, mas também de permitir que os participantes 
aprendam o conteúdo e possam levar para o dia-a-dia. Isso faz com que o interesse aumente a curiosidade 
desperte. Aparecem dúvidas práticas durante a apresentação, o que mostra uma tentativa de mudança da 
prática alimentar e portanto melhora do hábito. Nas palestras já acontecem depoimentos de mudanças e os 
resultados promovidos, como melhora da disposição, ou redução do consumo de "porcarias", aumento da 
ingestão de água entre outros. A meta das palestras é que as pessoas tomem consciência da importância da 
alimentação para a promoção da saúde, prevenção de doenças e melhora do bem estar (qualidade de vida), 
mostrando que não é necessário acabar com o prazer da alimentação, mas sim ser mais saudável, não sendo 
necessário parar de consumir o que traz prazer e sim saber como alimentar-se de maneira equilibrada.” 
Dra. Ana Claudia Montezino CRN3 5510 
 

  

“ 
 

O Programa de Orientação Nutricional é uma ótima iniciativa da Caixa.  
A primeira fase atendeu a todas as minhas expectativas.  
Com orientações simples e objetivas, todos nós poderemos identificar qual 
será a combinação de alimentos que atenderá a nossa necessidade. 
Aguardo ansioso o início da segunda fase deste programa, quando teremos 
reuniões com foco personalizado. 

Clayton de O. Facchini - GIFUG/SP 

”
    

 

“ 
 

As palestras ministradas pela nutricionista se deram de forma simples, clara, 
sem jargões ou termos técnicos, o que facilitou sua compreensão. O fato da 
Caixa ter essa iniciativa normatizada é realmente uma demonstração da 
importância dada à qualidade de vida dos empregados e o quanto essa ação 
trará de retorno à empresa. 
 
Sandra Yara Rosatti GISES/SP 

 

”
JUNTOS PODEMOS FAZER A DIFERENÇA. 

 


