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ATENÇÃO COMPANHEIROS
300 trabalhadores da enfermagem do HAC
começam a receber ação da folga no 7º dia
Cerca de 800 fazem parte do processo coletivo, mas só recebem agora quem já assinou procuração
Mais uma ação começa a ser paga a trabalhadores da saúde beneficiados em ação coletiva do
Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Jaú e Região. Desta vez pelo menos 300 pessoas
do Hospital Amaral Carvalho que já assinaram a procuração vão receber valores
a partir de 10 de junho até julho do próximo ano.
Os valores variam de R$ 67,00 a R$ 13.500,00, totalizando cerca de R$ 850.000,00. Cerca de 800
trabalhadores foram convocados em outubro de 2020 para assinarem procuração. O pagamento a
quem já assinou o documento será num único cheque,escalonado conforme o valor a receber.
Quem tem menor valor vai receber antes.
O QUE É - Trata-se da ação em prol do trabalhador do HAC que fazia jornada de 6 horas diárias entre
janeiro/2011 e dezembro/2016. Ele deveria trabalhar seis dias e folgar no sétimo dia, mas nem todos
tiveram a folga prevista. “Agora, esses trabalhadores recebem em dinheiro a folga que deveriam ter
recebido no dia certo”, diz a presidente do sindicato, Edna Alves.
Edna explica que é uma ação coletiva do Sindicato e beneficia todos os trabalhadores prejudicados, mas
só podem receber quem assinar procuração para anexar ao processo judicial. Segundo ela, mais de
800 trabalhadores da saúde integram a ação, mas pouco mais de 300 já assinaram.
QUEM NÃO ASSINOU - Quem não assinou o documento deve procurar o Departamento Jurídico para
assinar e entrar num segundo grupo de pagamento. Informações: (14) 3622-4131 e 3626-2349.
O trabalhador cujo nome não estava na lista, trabalhou no período, fazia jornada de seis horas
e acredita que tem direito pode encaminhar
NOME COMPLETO PARA O WHATS-ZAP DO JURÍDICO (3626-2349) para verificação.

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO: www.sindsaudejau.com.br
VALORES A RECEBER: (14) 3622-4131 ou (14) 3626-2349
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