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ASSEMBLEIA GERAL DA CATEGORIA
HOJE: 27/MARÇO, ÀS 12H30, NO SINTUSP
Pauta: Acordo Coletivo;
campanha salarial 2018
(fechamento da pauta unificada )
• ACORDO COLETIVO DE TRABALHO: ASSEMBLEIA VAI DECIDIR SOBRE AS DATAS
DE PRORROGAÇÃO DO ATUAL ACORDO
Muitos trabalhadores tem procurado o sindicato para saber sobre o prazo de vigência do Acordo Coletivo de
Trabalho e sua possível prorrogação. O atual ACT tem um prazo de vigência até o dia 30 de março desse ano
(sexta-feira dessa semana), e está em curso uma negociação com a Comissão Permanente de Relações de
Trabalho (COPERT) a possibilidade de prorrogar o seu período de vigência.
Em nossa ultima assembléia debatemos e deliberamos a proposta de uma prorrogação do atual acordo para o
dia 30/05. Essa reivindicação foi levada para a reunião da Copert, realizada no dia 20/03, onde os representantes
da reitoria, que já haviam sinalizado com a disposição de prorrogar o atual acordo não aceitaram a data aprovada
na assembléia da categoria.
Alegando não haver tempo hábil para tratar da quantidade de demandas que estão sendo propostas pelas unidades, os representantes da reitoria propuseram duas datas alternativas para a prorrogação do atual ACT: 1) até
30 de setembro, debatendo até esta data as demandas que surjam para um novo acordo que entraria em vigor
a partir de outubro, ou 2) apenas até 30 de abril (tratando apenas das questões mais graves e/ou emergenciais
até esta data).
Por isso, é muito importante a participação de todos na assembléia de hoje, pois vamos ter que discutir sobre as
propostas de prorrogação do atual Acordo Coletivo de Trabalho.

• Nesta Assembleia também vamos continuar
discutindo a nossa campanha salarial 2018.
O Fórum das Seis deve fechar a pauta unificada ainda nesta semana para protocolar
junto ao CRUESP e exigir negociação.

12,52% REPOSIÇÃO DE PERDAS
SEM PROPOSTA, GREVE NAS 3 ESTADUAIS

TERÇA-FEIRA, DIA 10/04, ÀS 12H 30, NO SINTUSP:
ASSEMBLEIA DOS MOTORISTAS DE TODAS AS UNIDADES DO CAMPUS DA CAPITAL PARA DEBATER AS DEMANDAS DOS MOTORISTAS NO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.

SEMINÁRIO SOBRE “OS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA”
O Departamento Jurídico do sindicato realizará Seminário sobre “Os impactos da Reforma Trabalhista” na vida
dos (as) trabalhadores (as), como enfrenta-la e lutar para que ela seja revogada.
O Seminário esta sendo programado para o dia 12 de Abril de 2018, a partir das 9 horas, na Sede do Sindicato.
Expositores:
•

Dra. Ivani Contini Bramante - Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho – 2ª. Região/SP

•

Dr. Alberto Emiliano de Oliveira Neto - Promotor Público do Ministério Público do Trabalho do Paraná idealizador do Fórum em Defesa da Liberdade Sindical

•

Dr. Luis Eduardo Greenhalgh – Advogado do SINTUSP

•

Dr. Alceu Carreira – Advogado do SINTUSP

EU NÃO ME CALO
Eu não me calo.
Eu preconizo um amor inexorável.
E não me importa pessoa nem cão:

O SINTUSP SOMOS TODOS NÓS
A LUTA É NOSSA...
O SINDICATO É SEU!

Só o povo me é considerável,
Só a pátria é minha condição.
Povo e pátria manejam meu cuidado,
Pátria e povo destinam meus deveres
E se logram matar o revoltado
Pelo povo, é minha Pátria quem morre.
É esse meu temor e minha agonia.
Por isso no combate ninguém espere
Que se quede sem voz minha poesia.
Pablo Neruda

FILIE-SE AO SEU INSTRUMENTO DE LUTA!
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