
Os mentirosos foram pegos de            curtas. Eis a pauta protocolada e o ofício 
cobrando ao governo, a negociação. 
Esta semana reforçamos a cobrança com um oficio (Nº 115/2017 Verso) 
novamente ao governo e cobraremos o dia da negociação, na mesa geral.

Você vai cair no conto do            ? O SINDSAÚDE já entrou com a ação coletiva 
para que a justiça determine a suspensão do desconto do funafim nas 
gratificações, e o ressarcimento dos últimos 5 anos (Ação Nº                             

Tem gente que acha que você é                e quer usar o trabalhador da saúde 

como                  para se promover com os                   pois essas figurinhas já 
estão ganhando para isso, visando as eleição de 2018.

Esse pequeno grupo, na verdade é uma meia dúzia de recalcados, frustrados com a 
derrota eleitoral. Alguns deles são mentirosos, e contribuíram para afundar o 
SINDSAUDE. São ex-diretores, bem como alguns que ao invés de contribuir querem 
prejudicar os trabalhadores, para atender seus interesses político partidário. 
Esse grupinho fracassou mais uma vez, convidou a categoria para um ato no dia 
20/09, sendo um fracasso, visto que havia apenas 40 pessoas, onde só 15 pertencia 
a saúde, o restante era de cabo eleitoral dos partidos os quais eles pertencem. 

O SINDSAÚDE é quem representa legalmente a categoria e está obedecendo os 
trâmites legais, pois já enviou a pauta; o SINDSAUDE não  mistura a luta sindical 
com a política partidária (que é o interesse desse grupo); o SINDSAÚDE não  se 
responsabiliza por qualquer problema que venha ocorrer, tendo em vista que toda e 
qualquer decisão o sindicato só encaminha após decisão das mini assembleias 
realizadas nos 32 hospitais e, tão somente, com a aprovação da maioria, como foi 
feito com a pauta que fora posteriormente encaminhada ao governo.

É oportuno lembrar que essas figurinhas que querem agradar seus políticos, pois 
ganham pra isso, nos dois últimos atos nacionais, bem como, num ato local, não 
deram as caras, ou seja, os três do Agamenom, não desceram, os dois do HR, não 
deram sinal de vida e os dois do barão se quer mostraram a cara.

ESSE GRUPINHO APRESENTA DOIS TRAÇOS DE 
PERSONALIDADE TERRÍVEIS:

A MENTIRA E A HIPOCRISIA,
SEM FALAR NAS CONTRADIÇÕES

MENTIRA TEM CURTAS
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Ofício solicitando a abertura das negociações.
Aqui a verdade do reforço da solicitação para negociar
Por cima já reforçamos com contato telefônico.

              O SINDSAÚDE lutou pra impedir o aumento até enquanto deu.

Forças irracionais prevaleceram. Propomos a paridade financeira: O Governo e

os servidores dividiram igualmente, ou seja, dividiriam os custos do SASSEPE.

Dissemos não a entrada de Oss, no SASSEPE; dissemos não a entrada dos

CTDs.

O SINDSAÚDE NÃO DAR CONSELHOS AGRADÁVEIS,

APENAS OS ÚTEIS.


