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ASSEMBLEIA GERAL

DIA 27/09/2018, ÀS 12H30, NA HISTÓRIA
PAUTA: ACORDO COLETIVO
Após inúmeras reuniões o novo Acordo Coletivo está
pronto, se vamos ou não assinar quem decide é você!
Portanto, a participação de cada um nesta Assembleia é fundamental, pois neste dia definiremos se
assinamos ou não o Novo Acordo Coletivo de Trabalho
[disponível no site do Sintusp].
AGORA VOCÊ DECIDE! PARTICIPE DA ASSEMBLEIA!
Todos os endereços eletrônicos cadastrados no Sintusp estaraão recebendo uma cópia do Novo Acordo. Se
você ainda não recebe nossas publicações e que recebê-las encaminhe um e-mail para sintusp@sintusp.org.br
indicando sua unidade.

INTRANSIGÊNCIA CONTRA OS MOTORISTAS
A maioria das reivindicações dos motoristas, dos diversos campi e unidades da USP recebeu um não como resposta. O sindicato alertou que em Ribeirão Preto e São Carlos a proposta da reitoria foi rejeitada e que em São
Paulo, haveria nova assembléia de motoristas para decidir, e que caso a reitoria manter a sua intransigência os
motoristas podem ficar fora do acordo coletivo.
Ao final ficou acertado que a discussão deverá continuar,mantendo aberta a possibilidade de aditar ao acordo,
caso ele seja aprovado, uma clausula específica que responda as demandas dos motoristas. Diante desse impasse gerado pela intransigência da reitoria.
O Sindicato convoca todos os motoristas de todas as unidades e campus da capital para uma nova e decisiva
assembleia de motoristas para tomarem uma decisão definitiva sobre estarem, ou não na abrangência do acordo
coletivo.
Caso a decisão dos motoristas seja a de ficarem fora do acordo, que afinal só vai servir pra USP não pagar horas
extras, a USP que arque com as multas em conseqüência de sua costumeira violação das leis trabalhistas que
regulamentam as relações de trabalho desses profissionais.

ASSEMBLEIA DE MOTORISTAS, DIA 27 DE
SETEMBRO, ÀS 8H, NO POOL

ELEIÇÃO PARA REPRESENTANTE DOS
FUNCIONÁRIOS JUNTO AO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Dia 27 de setembro haverá eleição para representante dos servidores técnicos e administrativos junto ao Conselho Universitário, neste dia todos
os trabalhadores da USP votam e podem escolher apenas um candidato.
O Sintusp apóia o companheiro Adriano Brant Favarin, diretor do Sintusp,
funcionário da Faculdade de Odontologia.
Portanto, dia 27 vote certo, vote em quem irá efetivamente o representar
junto ao Co!
ADRIANO BRANT FAVARIN É O CANDIDATO APOIADO PELO SINTUSP. Veja a ordem na cédula, vote certo!
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ADRIANO BRANT FAVARIN

ATENÇÃO SÓCIO DO SINTUSP
O Sintusp - Sindicato dos Trabalhadores da USP resolveu firmar parcerias e convênios
que viessem propiciar benefícios aos seus associados.
A escolha dos profissionais e serviços foi cuidadosa, buscamos descontos especiais que
realmente viessem a fazer diferença no cotidiano do nosso sócio. Procuramos convênios
em todos os ramos: alimentação, saúde, lazer e serviços diversos.
O guia que agora apresentamos contém nossos conveniados, que também podem ser
identificados através de um selo com nosso logotipo em cada estabelecimento, demonstrando a parceria conosco.
Nosso sócio então ganha um novo diferencial, a partir de agora pode e deve usufruir
dos descontos que lhes serão ofertados. Portanto, você sócio do Sintusp, busque junto
à Secretaria Administrativa uma carta para ser apresentada em cada local. A carta terá
validade de 3 meses e deverá ser renovada periodicamente.Ao confeccionarmos este
guia nos preocupamos em beneficiar cada um dos nossos associados, esperamos
atendê-los sempre para continuar dizendo: O Sintusp somos todos nós! SÓCIO DO SINTUSP RETIRE SEU GUIA!

ASSEMBLEIA GERAL DE ASSOCIADOS
DIA 16/10, ÀS 12H30, NA HISTÓRIA
PAUTA: DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
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