MANHÃ DE SEGUNDA FEIRA COM NEGOCIAÇÕES
COLETIVAS DE TRABALHO 2019/2020 NO SENPA

O Instituto Marcelo Mendes, com nome jurídico de NM Monteiro Mendes Ltda, esteve presente na reunião de negociação administrativa que
aconteceu na manhã de hoje (28/01/2019), na sede do SENPA, para a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020. A reunião foi
importante e salutar, pois evita que ocorra demandas administrativas e judiciais contra o referido Instituto, até porque o Dr. Marcelo mendes
Enfermeiro, foi o primeiro profissional no Nrasil que tornou-se empreendedor com atendimento de feridas para difícil cicatrização e o referido
profissional teve a iniciativa de firma este acordo no ano passado numa demonstração de compromisso, valorização profssional e respeito a
categoria.
O SENPA e o Instituto fecharam o acordo coletivo de trabalho garantido um reajuste salarial de 7% e a manutenção das propostas do ACT
2018/2019, desde modo o piso salarial ficará R$ 1.926,00 (36 horas) e R$ 2.461,00 (44 horas) a partir de maio de 2019 e outros direitos
trabalhistas que aumenta a remuneração do profissional enfermeiro.
As homologações de rescisões de contrato de trabalho foram outro direito garantindo e continuado, mesmo entendendo que na reforma
trabalhista deixou de ser obrigatório.

Nesta manhã tambem aconteceu a negociação administrativa com a Organização Social Hospital Terezinha de Jesus, que administra 40
enfermeiros no Distrito Caipó do Pará, em Itaituiba e outros municípios na Região do Tapajós.

Entre as propostas em discursão, algumas ficaram para um retorno no dia 07 de maio, Para fechar o Piso e Reajuste entre outros. As
propostas pendentes, o SENPA irá consultar a cetegoria para debater.
Foi acordado também o Acordo Coletivo de Trabalho referente a novembro de 2018 até abril de 2019, que já está tinha sido homologado
pelo MTE com a SPDM, que por força da licitação, em novembro de 2018 deixou de gerenciar o referido DISEI, e que ainda hoje será
enviado ao MTE para homologação, lembrando que nenhum enfermeiro poderá ganhar abaixo de R$ 8.421,95 até abril deste ano.
Estas conquistas só foram possíveis com a participação dos enfermeiros, que buscaram através do SENPA, se fortalecer, por isso é
importante a filiação no sindicato de classe, que nos permite lutar por direitos trabalhistas.
Maiores informações sobre o Acordo com o Instituto Marcelo Mendes, poderão solicitar pelos contatos: e-mail: jurídico@senpa.org.br ou pelo
whatsapp (91) 98890.05902

