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ASSEMBLEIA GERAL

DIA 27/09/2018, ÀS 12H30, NA HISTÓRIA
PAUTA: ACORDO COLETIVO
AMANHÃ É ÚLTIMA ASSEMBLEIA PARA DISCUTIR A RENOVAÇÃO
OU NÃO DO ACORDO COLETIVO E É VOCE QUEM DECIDE!
Já foram discutidas na COPERT todas as proposituras apresentadas e aprovadas em Assembleias dos Funcionários da USP.
O Termo final do ACORDO COLETIVO chegou ao final e agora temos que discutir e APROVAR ou NÃO o mesmo em Assembleia, AMANHÃ, ÀS 12h30, na HISTÓRIA.
Todos devem participar, pois é necessário que cada trabalhador conheça
e discuta a propositura FINAL e se manifeste sobre ela, pois quem DECIDE é você.
Não haverá nova rodada de negociação com a COPERT. Isso significa
que não tem como enviar mais propostas diferentes das que constam na
minuta (confira a Minuta no site do Sindicato).
Uma alteração importante é o PRAZO DE DURAÇÃO DO ACORDO que
agora serão dois anos havendo possibilidades de aditamento só no final
do primeiro ano, ou NADA, com exceção dos motoristas, pois a reitoria
não aceitou nenhuma das propostas reivindicadas pelos mesmos e ainda
alongou as horas após a jornada de trabalho de duas para quatro horas, o que não foi aceito pelos motoristas.
Tendo em vista isto, seguimos discutindo na COPERT a situação dos motoristas e se chegar em acordo, assinamos um Termo Aditivo.

VOCÊ DECIDE

O prazo do BANCO DE HORAS será de um ano, uma vez que a anualidade é exigência legal, portanto até
30/09/2019, todos deverão compensar as horas negativas e positivas e o limite de horas acumuladas será de
uma jornada e meia semanal, caindo de 80 horas para 40 horas no período de 01/10/2018 à 30/09/2019.

TODOS À ASSEMBLEIA AMANHÃ!
MOTORISTAS, O MAR ESTÁ REVOLTO PARA
VOCÊS. É HORAS DE SE UNIREM, ORGANIZAREM E LUTAREM. DO CONTRÁRIO,
PRECARIEDADE TOTAL.

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

É IMPORTANTE ELEGERMOS NOSSO REPRESENTANTE
PARA O CONSELHO UNIVERSITÁRIO
No Conselho Universitário se tomam as decisões mais importantes sobre o destino da USP, a portas fechadas.
Por ali têm passado alguns dos maiores ataques aos trabalhadores e à universidade, como a desvinculação do
Desmonte dos hospitais universitários em 2014, que barramos com a mobilização - os PIDVs, as vagas no vestibular e os Parâmetros de Sustentabilidade que arrocham nosso salário e congelam contratações, também o
orçamento de cada ano da USP com cortes e desmonte, entre outros.
Nossa representação é mínima, e precisa servir para ajudar na nossa mobilização! Precisamos de representantes indicados pela nossa assembleia, com o compromisso de expressar as posições votadas pelos trabalhadores,e nos informar do que é discutido lá! E cada voto é fundamental pra
dar mais força a essa representação!

DIA 27 DE SETEMBRO - VOTE CERTO!
VOTE ADRIANO BRANT FAVARIN!
O candidato aprovado pela assembleia com esse compromisso é Adriano
Brant Favarin, trabalhador da FOUSP, atualmente diretor do Sintusp, que
também é nosso representante no Conselho Deliberativo do Hospital Universitário, e que desde que entrou na USP em 2013 tem se colocado em
defesa dos trabalhadores, dos hospitais e centros de saúde, das creches,
dos bandejões,da escola de aplicação, das prefeituras, das unidades de
ensino, dos diferentes campi, dos estudantes, defendendo as cotas raciais, a permanência estudantil, enfrentando a reitoria, denunciando os cortes, o arrocho salarial, as demissões, as péssimas condições de trabalho,
a privatização, a falta de democracia,
de verbas e de transparência e os
assédios. Além de denunciar a perse- NONONONONONONONONONONONONONONO
guição e repressão aos lutadores.
NONONONONONONONONONONONONONONO

VOTE CERTO! VOTE ADRIANO
BRANT FAVARIN, O QUARTO E
ÚLTIMO NOME DA CÉDULA/TELA!

NONONONONONONONONONONONONONONO

ADRIANO BRANT FAVARIN

5º ENCONTRO DE CIPAS
DIAS 9 E 10 DE OUTUBRO DE 2018
A PARTIR DAS 8H, NO ANFITEATRO DA HISTÓRIA

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