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VAMOS EM FRENTE

A LUTA CONTINUA
ONTEM, 25/6, VOLTAMOS AO TRABALHO APÓS 16 DIAS EM GREVE

N

este momento, estamos cobrando da reitoria os
itens do acordo de fim de greve.
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REUNIÃO COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme acordado no item I , do Acordo do Final da Greve, o SINTUSP solicitou a Reunião com a Presidência daquele Tribunal ontem e, prontamente este marcou a Reunião com a Comissão, deliberada em Assembleia Geral dos Funcionários, e Dr. Alceu Carreira (advogado do sindicato), para o dia 16/07/2018, às 11h30.
Nesta reunião iremos discutir o Processo Judicial do desconto dos dias da Greve de 2016.
Na oportunidade, também estaremos discutindo as “vagas irregulares” que diz respeito as admissões irregulares na USP. Com relação a este assunto, os funcionários da universidade devem aguardar, pois logo após
a reunião com o TCE, estaremos convocando uma Reunião com todos os interessados.
A LUTA CONTINUA e os (as) trabalhadores (as) não devem nunca se cansar de lutar, pois quem luta sempre
tem a esperança de dias melhores para a classe trabalhadora.

- REUNIÃO

DO COMANDO DE AUTO DEFESA

HOJE, TERÇA-FEIRA, 26/06, ÀS 17 HORAS, NO SINTUSP

ATIVIDADES
PROGRAMADAS
CONTAMOS COM A
PARTICIPAÇÃO
DE TODOS

- REUNIÃO

DA SECRETARIA DE COMBATE AO ASSÉDIO MORAL E
SEXUAL DA USP
DATA: PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2018, ÀS 12H30, NO SINDICATO.
- INDICATIVO DE PARALISAÇÃO E ATO PARA CONTINUARMOS A LUTA EM
DEFESA DO HU E CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS.
- INDICATIVO DE ATO NO DIA DA REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO COM A REITORIA REFERENTE
À DEFINIÇÃO DA "REPOSIÇÃO: TRABALHO ACUMULADO OU REPOSIÇÃO DE HORAS"
**** Na Assembleia foi aprovado indicativo de Ato no dia da reunião, entretanto, a
convocação para a reunião chegou na tarde de segunda-feira, inviabilizando a convocação do Ato. Mas ainda não sabemos se todos os itens serão negociados, portanto,
mantemos o indicativo de Ato para o caso de haver uma outra reunião de negociação.
- SEMINÁRIO

SOBRE O ACORDO COLETIVO, IFPONTO

DATA: NA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO.

ALMOÇO NO SINTUSP
HOJE, TERÇA-FEIRA [26/6], PARTIR DAS 11H30
UM DELICIOSO STROGONOFF DE FRANGO
SERÁ VENDIDO A R$ 20,00 - ACEITAMOS CARTÕES DE DÉBITO/CRÉDITO E VALE REFEIÇÃO
O Sintusp continuará realizando atividades com o intuito de angariar fundos para a continuidade da luta de
classe. Após as duas edições de PIDV's seguidas perdemos muitos dos nossos sócios, o que acabou agravando
a situação financeira do seu instrumento de luta, portanto, almoços e outras atividades serão promovidas, contamos com a participação de todos!
Neste dia, para além de saborear uma maravilhosa refeição, promovemos também um ambiente de reencontros,
muitas risadas e papos entre amigos e companheiros de trabalho, venha para o Sintusp!

O SINTUSP SOMOS TODOS
NÓS, FILIE-SE AO SEU
INSTRUMENTO DE LUTA!
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