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Reitoria nega-se a estender o prazo de
compensação por 12 meses, mantendo
a proposta de extensão por 6 meses
Conforme já informamos anteriormente,
na última reunião da Copert levamos, seguindo
deliberação da assembleia, novamente a
proposta de que as horas negativas fossem
abonadas. Mais uma vez, a reitoria negou. A
assembleia também havia aprovado propostas
intermediárias. Uma delas, de abono parcial
das horas, foi imediatamente negada da
reitoria, pelos mesmos critérios da proposta de
abono integral. Sendo assim, apresentamos a
proposta de extensão do prazo para além dos
6 meses inicialmente propostos pela reitoria.
Colocamos a proposta de 1 ano, com abertura
para avaliarmos contraproposta. Os membros

da reitoria ficaram de avaliar, e nos
encaminharam por e-mail a decisão de manter
a proposta original, isto é, de extensão do
prazo para zerar as horas (tanto positivas
quanto negativas) por 6 meses, contados a
partir do retorno das atividades presenciais em
condições na qual, se acordo com as
orientações sanitárias, seja possível a
extensão da jornada.
Em face disso, realizaremos nova
assembleia, na próxima quinta-feira, 17/9,
para deliberarmos sobre a aceitação ou não
desse aditivo.

Assembleia Geral Virtual
5ªf, 17/09, às 14h, pela plataforma Zoom

Para podermos organizar melhor a assembleia, mais uma vez definimos a
necessidade de inscrição prévia. O link para inscrição é o seguinte:
https://forms.gle/DhS8EmfUxAPreui1A

Pauta:
- Termo aditivo ao acordo coletivo proposto pela reitoria
- Luta contra o PL 529 e outros temas de conjuntura

Calendário Geral de Luta contra o PL
- 12/09, sábado, 14h: Plenária Estadual do
Fórum dos Trab. do Setor Público, em debate
o PL 529/20, a Reforma Administrativa e
plano de lutas, preparação do DNL 30/09.
- 14/9, 10h: Nova reunião da Frente
- 14/9, 16h: Nova reunião do Fórum das Seis
- 16/9: Ato na Alesp, com carreata e
abordagem dos deputados (mais detalhes em
breve)!

Para fortalecer a nossa
articulação interna na USP, e
construirmos conjuntamente
a luta pela derrubada do PL
529, o Sintusp, Adusp, DCE e
as
APGs
acertaram
a
convocação de uma plenária
dos 3 setores da USP, a ser
realizada
no
dia
15/9,
próxima terça-feira, às 17h,
através da plataforma Zoom.
Em breve divulgaremos
mais
informações
sobre
como participar!

Cuidado com Fraude!

Falsos advogados falam em nome do Sintusp!
Recebemos a informação de que há falsos advogados ligando para alguns
funcionários aposentados, que estão aguardando precatórios, dizendo serem do
Sintusp. De acordo com o que foi informado, eles se apresentam como Alessandra
e Paulo Roberto, outras vezes, como Aurélio e Lara, e pedem uma série de dados
dos trabalhadores, provavelmente para aplicar algum golpe!
Esclarecemos que essas pessoas não têm nenhuma relação com o Sintusp!
Nós sempre divulgamos os nomes das pessoas que têm algo a receber
referente a processos judiciais movidos por nosso departamento jurídico no
boletim do sindicato. Caso alguém entre em contato, orientamos, em primeiro lugar,
que não passe nenhum dado, especialmente bancário! Ligue para o sindicato, no
tel. 3091-4380 ou envie e-mail para o juridico@sintusp.org.br para tirar dúvidas e
verificar a situação do processo.

Vidas Negras Importam!

Basta!!!
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