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IMPORTANTE SEMINÁRIO SOBRE

22/AGOSTO

DEBATEDORES
• PROF. DR. JORGE SOUTO MAIOR
Juiz Trabalhista e Professor da Faculdade de Direito da USP;

• DR. ALCEU LUIZ CARREIRA
Advogado do Sintusp;

• ANTÔNIO CARLOS CORDEIRO
Diretor do Sindicato dos bancários/SP;

• REPRESENTANTE DA
CSP-CONLUTAS

[

ÀS 12H
NO SINTUSP
Dia 22 de agosto de 2017, às 12 horas, na Sede do Sintusp ocorrerá
o Seminário sobre a Reforma da Previdência, que foi aprovada e sua
aplicabilidade que já terá início dia 13 de novembro/17.
A reitoria já anunciou em três reuniões com o Sindicato que irá aplicar
a Reforma Trabalhista.
É necessário nos prepararmos para a defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores, para isso é muito importante que os funcionários conheçam o que muda na aplicabilidade da CLT – Consolidação
das Leis Trabalhistas, lembrando que na USP, a maioria dos contratos
está sob o regime de trabalho “celetista” e a Reforma atingirá todos.
Agora, é necessário fortalecer o seu Sindicato, pois a partir de novembro muita coisa vai mudar. Por isso, solicitamos a todos os funcionários (as) que procurem se filiar ao Sintusp antes do início deste
novo cenário.

REUNIÃO DO CDB E ASSEMBLEIA GERAL DIA 05/09
RUMO AO CONGRESSO DA NOSSA CENTRAL SINDICAL!

Nossa central sindical, a CSP-CONLUTAS, irá realizar seu 3º Congresso nos dias 12 a 15 de Outubro.

Ela é uma central combativa, a única que realmente defendeu a realização de greves gerais contra Temer e as
reformas trabalhista e previdenciária. É uma central sindical e popular, construída por sindicatos, oposições e
movimentos sociais. Precisamos eleger nossos delegados e discutir as propostas que levaremos ao Congresso.
Para isso adiantaremos a próxima reunião do CDB para o dia 05/09, como sempre a partir das 8h30. E no
mesmo dia, a partir das 12h30, realizaremos a assembleia para eleger nossos delegados. Ambas as reuniões
serão no Anfiteatro da FFLCH.
É fundamental a participação da categoria para termos quórum suficiente para levar todos os delegados que
temos direito.

AJUDE A CONSTRUIR A NOSSA CENTRAL, PARTICIPE DO CDB E DA ASSEMBLEIA!
DIA 05/09 (TERÇA-FEIRA) NO AUDITÓRIO DO PRÉDIO DA HISTÓRIA/GEOGRAFIA
8H30 - REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DE BASE
12H30 - ASSEMBLEIA GERAL DE TODA A CATEGORIA

ASSEMBLEIA DE ASSOCIADOS DO SINTUSP
Dia 30 de agosto, às 12h30, na sede do Sintusp
Pauta: Prestação de contas do Sintusp
CONHECENDO NOSSOS SÓCIOS...

ARMANDO BENTO DE PAULO RODRIGUES

Nasceu em Bragança Paulista em junho de 1936, mas foi criado em Várzea Paulista. Ainda muito novo começou a trabalhar, no começo em Olaria, um trabalho
árduo e cansativo, conta que por muitas vezes trabalhava o dia todo fazendo tijolos e a chuva vinha
e destruía tudo, daí no dia seguinte lá ia fazer tudo
novamente.
Seguindo o êxodo rural rumou para Jundiaí, pois lá
era um grande pólo industrial e foi lá que continuou
trabalhando até que seus pais receberam convite
para virem a São Paulo, sua mãe, veio cozinhar na
USP e seu pai, juntamente com ele iriam trabalhar
no plantio de árvores [eucaliptos que deviam ser
impecavelmente alinhados] pelo campus, atividade
que permaneceu exercendo por pelo menos dois
anos.
Da esq. para direita: Givanildo, Armando e Solange
Foi para a limpeza, começou a estudar, mudou
para o setor gráfico, indo depois para a contabilida- Neste dia, orgulhoso por abraçar dois diretores do Sintusp
de, pois fez o curso técnico em contabilidade, por
fim foi para o setor de patrimônio e seção de compras, onde se aposentou. Toda sua vida profissional na USP foi
no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas.
Armando nos conta da transferência dos funcionários de autárquicos para CLT, diz que mesmo sem ter muita
informação não gostou da proposta e optou por permanecer autárquico e que não se arrepende por esta decisão.
Num dia, conversando com um amigo, soube da existência do Sindicato, na época ASUSP - Associação dos
Servidores da USP, se filiou. De lá para cá passou a ser o mais assíduo leitor de nossas publicações.
Todas as semanas passa no Sindicato, recolhe nossos boletins, senta, lê e quando tem dúvidas nos procura para
esclarecê-las.
Armando não participou diretamente de nenhuma atividade proposta pelo Sindicato, mas nunca deixou de contribuir com a luta como achava que podia, com sua contribuição de sócio e, mesmo aposentado ainda contribui
mensalmente. Diz que sabe que seu dinheiro ajuda a fortalecer a luta de todos.

ASSIM COMO ARMANDO HÁ MUITOS SÓCIOS QUE ENTENDEM A IMPORTÂNCIA DA LUTA E, POR
ISSO SE ORGULHAM EM CONTRIBUIR MENSALMENTE.

HOJE SOMOS TODOS ARMANDO! NOSSO
SÓCIO, PARCEIRO E AMIGO DESDE 1987!
VENHA PARA O SINDICATO VOCÊ TAMBÉM!

Queremos conhecer você, procure por mim (Ivane), vamos conversar e tomar um café...
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