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ACORDO COLETIVO PRORROGADO
ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2018
Em reunião realizada dia 27/3, na COPERT- Comissão
Permanente de Relações do Trabalho, foram definidos os termos da prorrogação, até 30 de setembro
de 2018, do Acordo Coletivo de Trabalho. Ficam prorrogados todos os artigos do acordo, inclusive o Banco
de Horas. Por isso, quem tem horas para tirar ou para
pagar, NÃO tem mais como limite o dia 29/3. O novo
limite estabelecido entre as partes é 30 de setembro
de 2018.
Também ficou registrado no termo de prorrogação
que “Antes do Final da Vigência do Acordo Coletivo.
questões emergenciais em pauta a ser definida conjuntamente entre o Sindicato e a COPERT serão negociadas para o próximo termo aditivo”. E na ata da
reunião da COPERT já ficaram definidos alguns dos
pontos que consideramos emergenciais: Modificação
do Capítulo IV do acordo com possibilidades de inclusão de tratamentos de saúde como a fisioterapia,

quimioterapia,odontológico, psicológicos e outros;
dispensa dos pais para comparecimento às reuniões
escolares de pais e mestres; abono de ausência para
participação em atividades sindicais; recesso escolar
na Escola de Aplicação; jornadas de trabalho do SVOC
e SVOI; tratamento das horas dos embarcados; jornada e condições de trabalho dos motoristas e outros
pontos.
Ficou ainda registrado em ata que até o dia 6/4, o SINTUSP definirá outros pontos emergenciais que serão
apresentados à COPERT e, na próxima reunião do dia
10/4, já começam as discussões, para a assinatura de
um termo aditivo ao Acordo Coletivo já assegurado,
que resultará da negociação desses pontos emergenciais. O SINTUSP também se comprometeu a apresentar uma agenda que estipule uma data limite para
apresentação das propostas do novo Acordo Coletivo,
a ser negociado até 30 de setembro.

CAMPANHA SALARIAL 2018
SÃO DE Próxima reunião do Fórum das Seis será dia 4 de abril,
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VAMOS BUSCAR O QUE É NOSSO!

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

ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS DO SINTUSP
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Dia 18 de abril, às 12h30, no Sintusp

CONTRIBUA COM O FUNDO DE ARRECADAÇÃO
PARA CAMPANHA SALARIAL 2018
Esse ano precisamos construir uma forte campanha salarial para arrancar o reajuste de nossos salários e
benefícios. Será necessário fazer reuniões em todas as unidades, fazer faixas, cartazes e boletins, rodar com
um caminhão de som em toda a Universidade, visitar as unidades do interior. Todas essas coisas exigem um
grande investimento das finanças do sindicato.
Nos últimos anos, com a saída de inúmeros trabalhadores nos PIDVs, o sindicato passa por uma situação
financeira delicada. Estamos discutindo várias medidas pra sanar o problema, tanto de cortes de despesas
quanto de aumento da receita. O principal é ampliarmos o número de filiados, e por isso pedimos para cada
trabalhador se filiar ao Sindicato pra fortalecer nossa organização. Mas não podemos deixar que essa situação
limite nossa campanha salarial.
Solicitamos que cada funcionário ajude a construir nossa campanha salarial contribuindo com a quantia que
for possível para o nosso fundo para campanha salarial 2018! Divulgaremos semanalmente a arrecadação e
as despesas desse fundo.
Depósitos podem ser feitos:
Banco do Brasil
Agência 7068-8
Conta Poupança: 5057-1 (variação 51)
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