SENPA DIVULGA AS DATAS DAS REUNIÕES
ADMINISTRATIVAS PARA O DISSIDIO 2019/2020

O SENPA nesta semana inicia as reuniões administrativas para as negociações dos acordos e
convenções coletivas de trabalho com 34 empresas e 3 sindicatos patronais, todas com a data base de
Maio. A reunião administrativa é fruto da deliberação em assembleia geral que ocorreu no mês de
dezembro de 2018.
Para a Presidente do SENPA, Dra. Antonia Trindade, este momento é de suma importância
para a classe trabalhadora. “A participação dos profissionais enfermeiros é fundamental nas negociações,
são direitos trabalhistas que os enfermeiros conquistam nesta luta, com união, participação e defesa dos
seus direitos trabalhistas”. Disse a presidente do SENPA.
Para a assessoria jurídica do SENPA, se faz indispensável a participação dos advogados nas
negociações, buscando a adequada aplicação das normas celetistas, bem como, para assegurar que
sejam resguardados direitos mínimos a categoria.
Para aqueles que desejam participar das reuniões administrativas, estão acontecendo na sede
do sindicato dos enfermeiros, maiores informações ligue diretamente para a presidente para o número 91
98890-0590 (whatsapp) ou enviar um email para jurídico@senpa.org.br.

Veja abaixo as datas e horários de algumas reuniões administrativas:

1.
2.
3.
4.
5.

REUNIÃO ADMINISTRATIVA – DIA 22/01/2019 (2ª)
SINDESSPA Estadual: 8h.
CLIMECI Marabá: 8h30.
UNIMED BELÉM: 10h.
UNIMED OESTE DO PARÁ: 11h.
UNIHEALTH Nacional: 16h

7.

PRÓ-SAÚDE Nacional: 16h.
FADESP Belém: 17h.

1.
2.
3.
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REUNIÃO ADMINISTRATIVA – DIA 22/01/2019 (3ª)
IPG NACIONAL: 8h.
SPDM Nacional: 11h.
OVIDIO MACHADO Nacional : 11h30.
SANTA CASA DE SABARÁ Nacional: 11h30.
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REUNIÃO ADMINISTRATIVA – DIA 28/01/2019 (2ª)
H. M. THEREZINHA DE JESUS Nacional: 9h30
INDSH Nacional: 11h.
SINAMGE Nacional: 14h.
CEMTRAL-MED Belém: 17h.

6.

Também ocorrerá reuniões administrativas com outras empresas e sindicato patronais não mencionadas
acima. O SENPA ressalta que não ocorrendo as reuniões acionará o MTE para mediação.

