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SINTAP SOLIDÁRIO COM OS TRABALHADORES DA SAÚDE PEDE RECONHECIMENTO
PELO SEU ESFORÇO E DEDICAÇÃO À SRS

Nesta crise pandémica provocada pelo COVID 19 o Sintap está solidário e reconhecido aos
trabalhadores da saúde da Região pelo esforço e dedicação demonstradas por estes profissionais no
cumprimento da sua missão de salvaguarda e defesa da saúde e segurança públicas dos seus
concidadãos.
Neste contexto, o SINTAP relembra que a Secretaria Regional da Saúde ainda não procedeu
ao pagamento dos aumentos, e retroativos, devidos a estes trabalhadores resultantes do
descongelamento das sua progressões, em falta desde o dia 1 de janeiro de 2019, em contraste com
aquilo que já aconteceu com os demais funcionários públicos.
Assim, o SINTAP pede e reivindica, mas do que palavras, ação imediata por parte da SRS
no sentido de mandar pagar aos profissionais da saúde os aumentos e retroativos em falta resultantes
do descongelamento das suas progressões, e já agora, dos aumentos salariais fixados para este ano.
Fazê-lo o quanto antes, e agora, é um ato de justiça e de reconhecimento devidos aos
trabalhadores da saúde pelo seu esforço em prol do Bem-Comum.
Ao SINTAP cabe esse reconhecimento e o papel de lembrar e reivindicar o cumprimento dos
seus direitos.
Bem Hajam!
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