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Conforme já expressamos em boletim 

escrito e em boletim de áudio na semana 

passada, após a divulgação do 15º Documento 

do Grupo de Trabalhado instituído pela reitoria 

para readequação do ano acadêmico, o qual 

estabelece absurdas flexibilizações das 

medidas de isolamento, precisamos retomar 

com força a campanha para que as atividades 

não essenciais permaneçam remotas.  

Chama a atenção que a reitoria, uma vez 

mais, contraria os próprios especialistas da 

Universidade, adotando medidas que vão na 

mesma direção dos zigue-zagues do governo 

estadual, que tem como resultado milhares de 

mortes em todo o estado. O documento da 

reitoria abre possibilidade até mesmo para 

reabertura dos museus e centros culturais para 

visitação pública, justamente num dos piores 

momentos da pandemia. É um absurdo 

completo! 

 

 

 
O documento estabelece flexibilizações, 

mas deixa a critério dos dirigentes de unidade 

a responsabilidade pela adoção das medidas. 

Nesse sentido, uma vez mais reafirmamos, os 

dirigentes que convocarem seus funcionários 

para atividades presenciais não essenciais 

serão responsáveis pelo eventual adoecimento 

e mortes dos trabalhadores convocados e/ou 

de seus familiares. Nesse sentido, apelamos 

ao bom senso dos dirigentes para que não 

efetuem tais convocações. 

 

 

Nas unidades em que houver pressões e 

adoção de medidas de flexibilização, procure 

um diretor do sindicato, ou envie a denúncia 

para o e-mail sintusp@sintusp.org.br. 

Nós buscaremos realizar reuniões de 

funcionários nas unidades em que houver 

problemas, para organizarmos a resistência ao 

retorno. 

Diretores de unidade que flexibilizarem isolamento serão 
responsáveis pelos efeitos na saúde dos funcionários 

 

Se houver pressão pelo retorno, avise o sindicato 
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Mais uma vez reafirmamos a posição já 

definida em nossas assembleias. O retorno 

das aulas e das atividades administrativas 

presenciais somente será seguro após a 

vacinação em massa da população, que leve 

a um quadro de controle efetivo e 

permanente da pandemia.  

A reitoria, ao invés de abrir margem 

para flexibilizações internas, deveria somar-

se à campanha pela quebra das patentes e 

por um plano célere de vacinação em massa! 

 
 
 
 
 
 

Estava prevista para ir a julgamento pelo 

STF, no dia 13/5, a ADI 5090 (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade), ação que trata da 

correção do FGTS. Em resumo, ela questiona 

a utilização da TR como taxa de correção do 

FGTS, requerendo sua substituição por outra 

taxa que acompanhe a inflação. No entanto, na 

última sexta-feira, foi tirada de pauta, sem nova 

previsão para julgamento. 

Conforme já informamos, o Sintusp tem 

uma ação coletiva com o mesmo conteúdo 

(Proc. nº 0005817-68.2014.4.03.6100, na 

Justiça Federal de São Paulo). Todas as ações 

estão suspensas até que o STF julgue a 

matéria.  

Algumas pessoas estão nos perguntando 

se estão incluídas na ação coletiva. Sim, ela foi 

feita pelo Sintusp em nome de toda a 

categoria. Até existem algumas sentenças que 

estabelecem que, em ações coletivas, somente 

os sócios da entidade seriam contemplados 

pelos seus efeitos. Mas os tribunais superiores 

normalmente consideram que toda a categoria 

seria contemplada. Nós, conforme já dito, 

entramos com a ação em nome de toda a 

categoria. 

De todo modo, o resultado desse 

julgamento pelo STF é totalmente imprevisível, 

pelas enormes pressões políticas que existem 

sobre o tema. Veja mais sobre o assunto no 

site da nossa Central, a CSP-Conlutas, através 

do link: https://bit.ly/3f5szsA 

 

Plenária Conjunta 
(funcionários, docentes e estudantes) 

5ªfeira, 13/05, às 18h, via Zoom 
Pauta: Estatuto de Conformidade de Condutas 

Na próxima quinta-feira, 13/5, às 18h, realizaremos uma plenária conjunta entre 
funcionários, docentes e estudantes para debatermos as propostas de luta contra o estatuto de 
conformidade de condutas proposto pela reitoria, que está previsto pra ser pautado no Conselho 
Universitário de junho. 

Diversas entidades, e mesmo as congregações de várias faculdades aprovaram 
posicionamento crítico ao documento proposto pela reitoria, defendendo a suspensão desse 
debate durante a pandemia.  

Nesta plenária construiremos propostas de ações conjuntas para barrarmos esse ataque. 
O Sintusp já publicou recentemente uma nota de repúdio ao estatuto, que pode ser lida no 

link: https://bit.ly/3vbojhj 

A plenária será virtual, via o Zoom. Para acessar a plenária, solicite o link pelo e-mail 
sintusp@sintusp.org.br 
 

REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS! 
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Retorno seguro somente após a vacinação em massa! 
 

STF adia por tempo indeterminado 
julgamento de correção do FGTS! 
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