
 
Resoluções aprovadas pela Assembleia 

Virtual do Sintusp do dia 26/08/20 
Bloco 1 – Contra o retorno das atividades presenciais e outros temas da USP 

1) Contra a retomada das atividades presenciais e o plano de retorno gradual da reitoria. Só 

retornar quando houver condições seguras, preferencialmente com uma vacina com eficácia 
comprovada, mantendo no momento apenas as atividades essenciais. 

2) De imediato, organizar reuniões em todas as unidades, constituir comitês de trabalhadores por 
unidade, para pressionar os diretores a impedir o retorno das atividades presenciais, com as 
exceções que já prevemos desde o início da quarentena para as atividades essenciais.  

3) Reforçar a orientação para que os trabalhadores se neguem a voltar, salvo com convocação 

formal, partindo do pressuposto da facultatividade expresso no plano, que coloca que deve ter 
acordo entre funcionário e dirigente. Em caso de convocação formal, informar o sindicato. 

4) Que o Sintusp, acione o Ministério Público do Trabalho contra o Plano de retorno. 

5) Exigir que a reitoria receba o Sintusp e Adusp para discussão do tema do retorno. 

6) Responsabilizar, política e juridicamente, os chefes que convocarem os funcionários, no caso 
de adoecimento ou eventuais mortes por Covid-19. 

7) Contra as demissões dos terceirizados! A mesma reitoria que fala em higienização constante 
dos ambientes é a que orienta cortes nos contratos de limpeza, que já eram insuficientes para 
atender a demanda pré pandemia! Pela recontratação dos demitidos! 

8) Contra as demissões na Fundação da Faculdade de Odontologia. 

Bloco 2 – PL 529 

1) Derrotar o PL 529 do Dória em seu conjunto! 

2) participarmos das ações definidas pela Frente de entidades e movimentos sociais, que estão 

articulando a luta unificada contra o PL. 

3) Sintusp levar posição para CSP-Conlutas exigir que as outras centrais, especialmente as que 

tem peso no funcionalismo, impulsionem de fato a luta contra o PL. 

4) impulsionar um abaixo-assinado, feito pelo Sintusp, contra o PL 529. 

5) propor a realização de uma live unificada, bem como elaborar e divulgar vídeos e outros 
materiais contra o PL. 

Bloco 3 – LC 173 e outros temas gerais 

1) Não ao congelamento dos salários e benefícios! Derrotar a LC 173! Que os capitalistas 

paguem pela crise! Construir a unidade dos trabalhadores para defender seus empregos e 
salários! 

2) Revogação da lei do teto de gastos e de responsabilidade fiscal! 

3) Posicionamento contra o pagamento da Dívida Pública. 

Bloco 4 – Ações: 

Propor ao Fórum das Seis e das entidades um novo dia de apagão das atividades do trabalho 
remoto, na qual nós participaríamos incorporando também nossas pautas; 

Bloco 5 - Moções 

 Moção em apoio à Greve dos Correios. 
 Moção contra as Demissões na Fundação da Faculdade de Odontologia. 
 Moção em apoio ao aborto legal, seguro e gratuito. 


