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“O FÓRCEPS” 
BOLETIM INFORMATIVO – SETEMBRO/OUTUBRO/2020 

 

ATENÇÃO COMPANHEIROS 
 

Mais de 800 trabalhadores do 
HAC são convocados para ação 

coletiva da folga no 7º dia 
 

Mais de 800 funcionários do Hospital Amaral Carvalho podem ter créditos trabalhistas a receber na nova 
Ação Coletiva movida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Jaú e Região. 
 

Os empregados relacionados na listagem no site www.sindsaudejau.com.br devem 
comparecer ao Sindicato até o dia 15 de outubro de 2020 para assinar procuração. 
Quem não assinar pode perder dinheiro. 
 
O Sindicato da Saúde de Jaú avisa que a procuração para o Departamento Jurídico deve ser assinada até 
15 de outubro e tem os objetivos de apurar eventual crédito trabalhista e formalizar acordo com a 
Fundação Amaral Carvalho no processo. Contempla quem trabalhou entre janeiro de 2011 e dezembro de 
2016 e fazia jornada de seis horas. MAIS DETALHES EM NOSSO SITE. 
 
URGÊNCIA - A ação é referente ao trabalho no sétimo dia consecutivo sem a devida folga, ou seja, quem 
fazia seis horas tinha de folgar do sexto para o sétimo dia, mas teve gente que não folgava. O correto é 
trabalhar seis dias e folgar no sétimo. Quem fazia 12 x 36 não entra nesse processo.  
 
O Jurídico do Sindicato solicita que os empregados citados compareçam com urgência até o dia 
15/10/2020  para assinarem a documentação necessária para o encaminhamento judicial. 

 
SERVIÇO: AÇÃO COLETIVA DO SINDSAÚDEJAÚ 
 
Quem é beneficiado: Trabalhador do HAC que fazia jornada de 6 horas 
Período trabalhado: entre janeiro/2011 e dezembro/2016 
O que é: funcionário deveria trabalhar 6 dias e folgar no sétimo, mas nem todos tiveram a folga 
prevista 
1º passo: assinar procuração no Sindicato até 15/10/2020 (prazo final) 
2º passo: Jurídico vai apurar eventual crédito trabalhista e formalizar acordo com  HAC  
3º passo: iniciar o pagamento de quem assinar procuração 
Lista dos nomes: Acesse www.sindsaudejau.com.br - INFORMAÇÃO: 3622-4131 
NOME FORA DA LISTA: mensagem para 3626-2349 (whats advogado) 
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