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DIRETORIA
LUTO É VERBO! NÓS LUTAMOS

O Brasil ultrapassou a trágica e triste marca de mais 400 mil mortos em 

decorrência da infecção humana pelo Coronavírus (covid-19), mais de 500 

mil por síndrome respiratória aguda (covid-19 sem diagnóstico). Diante 

desse quadro sombrio, fica-nos evidente que milhares de vidas poderiam 

ter sido salvas, se o presidente da República Jair Messias Bolsonaro não 

tivesse trabalhado a favor do vírus e contra a vida, por inação e negligência 

milhares de pessoas morreram e ainda morrerão. Não podemos perpetrar 

um genocida.

Mesmo diante dessa tragédia, brasileiras e brasileiros seguem sendo 

massacrados pelo governo Bolsonaro, um governo genocida e negacionis-

ta. Um governo da omissão e do descaso, não há empatia ou compaixão 

para com a população brasileira. Por isso, mais do que nunca, é urgente, 

transformarmos o LUTO EM LUTA! 

A SINDUNESPAR - Seção Sindical dos Docentes da Unespar – conclama 

os professores, professoras, agentes universitários e estudantes da Unespar 

a LUTAR contra as políticas do governo Bolsonaro e de seus aliados, como o 

governador Ratinho Junior, para derrotarmos a PEC 32 (Reforma 

Administrativa), o PL 5595 (Que quer transformar a educação em serviço 

essencial durante a pandemia) e a todas as outras formas de ataques que 

estamos enfrentado no Estado do Paraná.

Vacina para todos e todas!

Diretoria SINDUNESPAR

29 DE ABRIL
NA UNESPAR

destaque do mês

DEBATE ORGANIZADO PELA 
SINDUNESPAR COM O TEMA 
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA 
E CARREIRA DOCENTE
Com a Prof. Dra. Rivânia Moura (Andes/SN), o Prof. Dr. 
Edmilson Aparecido da Silva (Regional Sul/Andes-SN) e o 
Prof. Dr. Evaristo Emigdio Colmán Duarte (UEL) e a Mediação 
da Diretoria Sindunespar. É possível assistir na Íntegra pelo 
Youtube.

Palavra da

PAUTAS DA
SINDUNESPAR

principais

SINDICAL
contribuição

BOLETIM 
PRODUÇÃO DA DIRETORIA DA SINDUNESPAR
GESTÃO X E DA ASSESSORIA DE IMPRENSA.
IMPRENSA@SINDUNESPAR.ORG.BR

AÇÕES
outras

POR QUE OS SINDICATOS 
DOCENTES REJEITAM A LGU?
Veja no site os principais pontos de porque os Docentes preci-
sam se manifestar contra a LGU. O Material foi produzido pelo 
Comando Sindical Docente.

LEIA NA ÍNTEGRA

NOTA SOBRE A REUNIÃO DO 
COMANDO SINDICAL DOCENTE 
COM ALDO BONA
Na quinta-feira, 22 de abril, o Comando Sindical Docente 
(CSD) se reuniu com o Superintendente da SETI, professor 
Aldo Bona, para tratar da pauta de reivindicação da categoria 
docente do ensino superior do estado. Na reunião, o CSD 
apresentou as seguintes demandas prioritárias da categoria 
docente: reposição salarial integral, abertura de diálogo com 
a Secretaria Administração do governo, fim do congelamento 
das progressões e promoções, não ao retorno presencial sem 
vacina para todos, abertura de concursos públicos para 
docentes e nomeação dos professores dos concursos anterio-
res, histórico dos adicionais reajuste do adicional de titulação 
e interníveis e Lei Geral das Universidades/LGU.

LEIA NA ÍNTEGRA

Caros/as sindicalizados/as:

Pensando em oportunizar outras possibilidades de pagamento da 
contribuição sindical, a Sindunespar disponibilizará o pagamento via 
Pix/ chave número de celular da Sindunespar.

Por questões burocráticas, por parte do Estado e pela Unespar estar 
submetida ao sistema META-4, ainda não conseguimos implementar o 
desconto em folha da contribuição sindical, por isso, ainda estamos 
utilizando o sistema de boleto. Sobre o pagamento do boleto, transcor-
rido um mês da data do seu vencimento, para regularizá-lo, é preciso 
gerar um novo boleto, o que implica em custos adicionais para a 
Sindunespar. 

Agradecemos a compreensão dos filiados e filiadas e ressaltamos, a 
contribuição de vocês é fundamental para a manutenção do funciona-
mento pleno do nosso sindicato.

Mais informações na secretaria da Sindunespar: (44) 9 9897-2484.

CNPJ: 22.100.346/0001-02
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DIA 29 DE ABRIL: MAIS UM MOTIVO 
PARA O DIA FICAR NA MEMÓRIA 
DOS DOCENTES DA UNESPAR
O Dia 29 de Abril de 2021, também entrou para a história. Não 
apenas por relembrar o Massacre dos professores e professo-
ras no dia 29 de Abril de 2015, mas também pela ampla agen-
da de ações da Sindunespar. LEIA NA ÍNTEGRA

DO MÊS
agenda

11 DE MAIO: ASSEMBLEIA 
GERAL DOS DOCENTES
A Assembleia Geral dos Docentes irá avaliar a situação da 
Resolução 01/2021 da Reitoria e definir o conteúdo a ser 
abordado. O encontro também irá tirar os observadores para 
participar da reunião (se autorizado pela reitoria a participa-
ção). O link para o Meet será enviado nos e-mails.

13 DE MAIO: REUNIÃO COM 
A REITORIA DA UNESPAR
A Assembleia Geral dos Docentes irá avaliar a situação da 
Resolução 01/2021 da Reitoria e definir o conteúdo a ser 
abordado. O encontro também irá tirar os observadores para 
participar da reunião (se autorizado pela reitoria a participa-
ção). O link para o Meet será enviado nos e-mails.

EM ASSEMBLEIA, DOCENTES DA 
UNESPAR RECHAÇAM RESOLUÇÃO 
DA REITORIA E ENCAMINHAM AÇÕES
No sábado, 17 de abril, docentes da Unespar reunidos em 
Assembleia Geral rechaçam a Resolução publicada pela 
Reitoria. Os/as presentes aprovaram o lema ‘Revoga Já’ e 
ainda pretendem paralisar as atividades dia 29 de abril, data 
em que já está marcada uma reunião com a Reitoria.

LEIA NA ÍNTEGRA

https://www.youtube.com/watch?v=TQSJ0Bend04
https://www.youtube.com/watch?v=TQSJ0Bend04
https://sindunespar.org.br/todos/dia-29-de-abril-mais-um-motivo-para-o-dia-ficar-na-memoria-dos-docentes-da-unespar/
https://sindunespar.org.br/todos/por-que-os-sindicatos-docentes-rejeitam-a-lgu/
https://sindunespar.org.br/todos/nota-sobre-a-reuniao-do-comando-sindical-docente-com-aldo-bona-2/
https://sindunespar.org.br/todos/em-assembleia-docentes-da-unespar-rechacam-resolucao-da-reitoria-e-encaminham-acoes/

