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Eriete Teixeira
terça-feira, 5 de julho de 2022 16:39
Luiz Ferrari; Rodrigo Marin
Juridico
ENC: Contraproposta

Vamos ter que chamar nova AGE

Eriete Ramos Dias Teixeira
Departamento Jurídico - DEJUR
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912, 18º andar, SP
eriete@sindhosp.org.br
www.sindhosp.org.br

De: TERRA - MSC <msc@terra.com.br>
Enviada em: terça-feira, 5 de julho de 2022 15:38
Para: Eriete Teixeira <eriete@sindhosp.org.br>
Assunto: Re: Contraproposta

Boa tarde Dra Eriete, recebi se e-mail e ja mandei e ja coloquei imediatamente para discussão com a
comissão permanente de negociação e a mesma foi rejeitada nas clausulas de reajustes no quesito
parcelamentos,
não foi aceito o parcelamento em 3 vezes, tendo em vistaque ja fechamos com a maioria dos hospitais em
12,47 em uma unica vez retroativo a maio, porem como a categoria aceitou o parcelamento no Sindhosfil
sp e no Sinhosfil Santos em duas vezes sendo a primeira de 7% retroativo a maio de 2022 e a segunda
copletando o indíce de 12.47 a partir de 1 de agosto de 2022, por consideração a essa entidade
poderemos levar a mesma proposta para a comissão de negociação
na clausula 17 Atestado s Medicos
Fica enviavel para o trabalhador ter que apresentar o atestado medico em 24 hs tendo em vista a
dificuldade que esse trabalhador tem pois invariavelnente ele trabalha e dois empregos e até em duas
cidades diferentes.
E na clausula nona, manter da forma anterior, tendo em vista que não troxe nenhum disabor a presença
do sindicato, nas homologações dos bancos de horas.
Aguardamos manifestação desse sindicato o mais rapido possivel , pois com o Sindicato Patronal Sinange,
começaremos os protesto a partir de quarta feira dia 05
Atenciosamente
Milton Samches
E Comissão de negociação
From: Eriete Teixeira
Sent: Tuesday, July 05, 2022 11:47 AM
To: TERRA - MSC
Cc: Luiz Ferrari ; Rodrigo Marin ; Juridico
Subject: Contraproposta

Milton,
1

Bom dia,
Segue contraproposta extraída em AGE realizada ontem.
Tentei falar com você , mas não foi possível.
Assim que você tiver acesso à contraproposta, fico à disposição para conversarmos, pois gostaria de conversar sobre
alguns itens da proposta. .

Eriete Ramos Dias Teixeira
Departamento Jurídico - DEJUR
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912, 18º andar, SP
eriete@sindhosp.org.br
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