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Resposta ao ul�mo email enviado pelo sócio Alexandre Pinheiro em 9 de junho de 2022

VNG, sábado 11-junho-2022

Boa tarde, Alexandre,

Quanto a sua informação sobre a funcionaria Deolinda, fiquei surpreso porque pensava que apenas estava de
férias ou muito provavelmente de baixa médica devido ao início do seu tratamento oncológico. Ainda um dia
deste lhe enviei uma mensagem e ela nada me disse.

Agradeço também a sua resposta, quanto as horas trabalhadas pelos funcionários (as) fico descansado porque é
sinal de que a firma Trigal cumpre a legislação trabalhista. Acredito que quando diz que o “Zé Amaral” é o que
esta a fazer mais horas “, as mesmas não ultrapassarão as horas extraordinárias permi�das por Lei.

Mas não podemos nos esquecer que todo o trabalho suplementar só é válido em casos excecionais e por
períodos limitados, onde o (a) funcionário (a) deve ser compensado em dinheiro e tempo.

A minha proposta não se referia a compensação em “dinheiro”, porque já sabia que esta quitada, mas sim em
tempo de descanso. Porque sabemos que entre o início do mês de março até meados de abril , ou mais, do
corrente ano, todos os funcionários (as) da firma Trigal, se entregaram de alma e coração devido as
consequências do problema pessoal e laboral causado pela funcionaria Vera Amaral.

Por isso, a minha proposta de encerramento para férias cole�vas de uma semana da firma Trigal no mês de
agosto que apresenta os menores índices anuais de vendas, visa a promoção de reunião familiar de casais  e
outros que lá trabalham.

Mas, não quero contrariar a sua posição das razões invocadas sobre a “perda de clientes”, peço apenas que se
promova a concessão de férias para todos os funcionários (as) da firma Trigal e se possível que a reunião familiar
seja uma prioridade. Ou seja. Que marido e mulher possam ter férias no mesmo período.

Caso não se encerre a semana por mim proposta em agosto e tenha necessidade de contratar funcionários (as)
profissionais eventuais para suprir este período de férias dos colaboradores da firmã Trigal, tem  a minha total
concordância.

Gostava de ter este úl�mo ponto colocado atendido, porque não é para mim que peço. Por outro lado, como a
empresa esta a venda no mercado comercial, o que espero que seja para breve, ficaria com a minha consciência
empresarial mais aliviada, caso essa inicia�va fosse avante.

Ao dispor,

Obrigado

Joaquim Carvalhal


