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SECRETÁRIO DE SAÚDE
PROPÕE RETIRADA DE DIREITOS
DOS TRABALHADORES!

O

Acordo Coletivo de Trabalho de
2015 foi conquistado após uma vitoriosa greve de 19 dias em que os
trabalhadores da PMF tiveram que enfrentar todos os tipos de ataques possíveis do
Prefeito César Souza Júnior. Mesmo com o
corte de salário os trabalhadores se mantiveram firmes para lutar por seus direitos.
Agora passados mais de 30 dias que o ACT
foi assinado, o Secretário de Saúde Daniel
Moutinho Júnior, apresenta uma proposta
de regulamentação dos Plantões das UPA’s
e SAMU que retira direito dos trabalhadores. A proposta apresentada pelo Executivo
propõe a redução do valor do Sobreaviso e
da Hora Plantão e também não deixa clara
a escala corrida de trabalho de 12h trabalhadas por 60h de descanso aos trabalhadores que cumprem regime de plantões.
Os representantes das UPA’s e do SAMU
estiveram reunidos com a direção do Sintra-

sem para definir um plano de lutas contra os
ataques do Executivo. A cláusula 24ª do ACT
2015 prevê que nenhum direito dos trabalhadores pode ser retirado. A escala do Sobreaviso deve ser estendida a todos os cargos que compõem os serviços de urgência e
emergência inclusive ao SAMU devendo ser
aplicada imediatamente e sem redução de
valor. Também não aceitaremos que o valor
da Hora Plantão seja reduzida.
O secretário de Saúde quer aplicar na
íntegra a receita de ataques aos servidores
praticada pelo Prefeito César Souza Júnior.
Caso não haja por parte do Executivo nenhuma perspectiva de cumprimento do acordo
chamamos a categoria a se mobilizar em seus
locais de trabalho e se preciso for, organizar
atos explicando à população mais esta tentativa de golpe do prefeito e do secretário de
saúde que pode levar os trabalhadores a retomada de paralisações e greve.

Regulamentação dos plantões já!
Nenhum direito a menos!

