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Copert não nos enviou documento do
acordo coletivo como havia prometido
Toda a categoria aguardou durante toda sextafeira
o
documento
prometido
pelos
representantes da reitoria, que segundo
compromisso assumido, seria enviado ao
Sintusp até o final do dia 13/9, sexta-feira.
Aguardamos até 21h, mas o documento não
chegou!

ACORDO COLETIVO

Entendemos que isso é um desrespeito para
com os trabalhadores, pois este documento
com as reivindicações e/ou respostas da
reitoria deve ser analisado pela categoria nas
unidades antes da Assembleia decisiva no dia
24/9 e o não cumprimento do prazo de envio
pela reitoria prejudica todo o debate
necessário para este tema tão decisivo e
importante para nossa categoria.

Nesta segunda-feira, tomaremos
as medidas necessárias para que
este documento seja divulgado a
todas e a todos!

ASSEMBLEIA GERAL, 24/9, 12H30, NA HISTÓRIA
Pauta: Decisão final sobre o Acordo Coletivo

ASSEMBLEIA GERAL DOS SÓCIOS
Quinta-feira, 19/9, 12h30 no Sintusp

PAUTA: Eleição da Comissão Eleitoral que organizará a eleição da diretoria
Colegiada do Sindicato, que ocorrerá nos dias 27 e 28 de novembro de 2019.

Grande Vitória do Sintusp!
Nosso Departamento jurídico, depois de anos de luta no judiciário,
conseguiu a reintegração da companheira Romilda da FFLCH e do
companheiro Marcos André do antigo CCE.
Ambos eram aposentados demitidos pelo ex-reitor Rodas, que foram
reintegrados! Esperamos que outras companheiras e companheiros que
aguardam o julgamento também sejam reintegrados!
Isso mostra que o nosso sindicato é fortejuntos somos fortes, portanto
participe de seu sindicato, ele é seu instrumento de luta!

Abaixo, o companheiro Marcos (Antigo CCE)

Acima, a companheira
Romilda da FFLCH

TODO APOIO À GREVE DOS CORREIOS
Manifestamos nosso total apoio a greve dos trabalhadores dos correios. Os correios são um serviço público de
enorme importância, ameaçados junto com outros órgão públicos com as privatizações em rápido avanço
pelas mãos de Paulo Guedes. Apoiamos e esperamos que os trabalhadores vençam sua luta, inspirando a
cada vez mais setores da sociedade a se organizarem contra os desmandos de Bolsonaro e sua corja!

REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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