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GREVE NACIONAL DO PESSOAL DAS CARREIRAS DE REGIME GERAL
DOS HOSPITAIS EPE
Na sequência da greve nacional decretada pelos sindicatos da FESAP, afetos à
UGT, na qual se integra o SINTAP, para os próximos dias 2 e 3 de maio, defende-se e
reivindica-se para os trabalhadores dos Hospitais de Angra, Horta e Ponta Delgada
com contrato individual de trabalho (CITs) o direito à prática das 35 horas semanais e
o direito à carreira, entre outras coisas, à semelhança do que acontece com os seus
colegas em funções públicas.
Neste contexto, no próximo dia 2 de maio, quarta-feira, entre as 9h00 e as
11h00, dirigentes e delegados sindicais do SINTAP irão concentrar-se à frente dos
Hospitais de Angra, Horta e Ponta Delgada a fim de informar e sensibilizar os
trabalhadores e público em geral para a justeza da sua reivindicação, distribuindo
para o efeito comunicados explicativos (a delegação da Horta será liderada pelo
respetivo Coordenador e dirigente nacional Luís Armas, enquanto a de Angra caberá
ao colega Orivaldo Chaves e a de Ponta Delgada à Clara Teves).
Importa referir, a finalizar, que está já agendada uma reunião no Ministério
da Saúde para o próximo dia 4 de maio com vista a discutir uma proposta de acordo
coletivo neste âmbito, na qual o SINTAP se empenhará, relevando-se finalmente a
abertura negocial manifestada pela tutela para a ultrapassagem dum contencioso que
se arrasta há demasiado tempo.
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