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Esta Assembleia será decisiva e final sobre o
Acordo Coletivo (ACT), pois decidiremos:
1) SIM ou NÃO ao acordo coletivo.
2) Se o Acordo terá duração de 1 ou 2 anos.
3) Se haverá condicionantes para assinatura do acordo.
4) Jornada de Trabalho nas atividades de Campo: manter o texto atual ou
aceitar a proposta de mudança da reitoria.
5) Novas propostas ou sugestões a serem acrescentados ainda na última
negociação com a COPERT, antes da assinatura do acordo.

Participe, pois você decidirá se assinaremos ou não o acordo!
Trata-se de uma decisão importante que tem consequência direta sobre a vida
funcional de todos os trabalhadores da universidade e você não pode omitir-se!
Sabemos que nesta Assembleia haverá as duas propostas: ASSINAR e NÃO
ASSINAR o ACT, pois já foram propostas na Assembleia anterior.
Os votos das Assembleias da capital e do interior (sobre todos os pontos em
discussão já citados neste boletim) serão somados.

CALENDÁRIO DE ASSEMBLEIAS AGENDADAS








São Carlos: 20/9, 14h, no CETEP;
Piracicaba: 23/9, 10h, Centro de Vivências;
Pirassununga: 23/9, 10h30, no Centro de Eventos;
Bauru: 23/9, 13h, no Quiosque do Centrinho;
Ribeirão Preto: 23/9, 14h, na ARFUSP;
São Paulo: 24/9, 12h30, Anfiteatro da História.

Não terceirize sua decisão: participe, opine, vote!

ELEIÇÕES DO SINTUSP
Em assembleia Geral de Associados do Sintusp, em 19/9, foram eleitos os três
membros da Comissão Eleitoral: Maicon Barbosa da Silva (IP), Mary Coseki
(EEFE) e Nair Maria Pereira (Aposentada - FO).
Esta Comissão terá como tarefa encaminhar a eleição do Sintusp, que será
realizada nos dias 27 e 28 de Novembro de 2019, conforme publicação de Edital
de Convocação de Eleições Sindicais - disponível em: http://bit.ly/2lRTWyn
Na sexta-feira, 20/09, a Comissão Eleitoral publicou um boletim que foi enviado a
toda
categoria.
Quem
não
o
recebeu,
pode
acessá-lo
em:

http://bit.ly/2m4XoFG

Tornar-se sócio do Sintusp agora ficou muito mais fácil: basta preencher este formulário que pode ser
acessado através do link acima e aguardar que um dos nossos representantes irá pessoalmente buscar sua
assinatura, portanto, não perca tempo, vem pro Sintusp você também, afinal o Sintusp somos todos nós!

REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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