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No sábado, 29 de maio, mobilizações ocorreram contra o 

governo de Bolsonaro por todo o Brasil. A situação do país piora 

gradualmente. A pandemia segue descontrolada e continua 

ceifando vidas por todas as regiões do país. O número de 

desempregados não para de crescer. Já são quase 15 milhões 

de trabalhadores e trabalhadoras desempregados (as). Cresce 

a fome e a violência. O governo Bolsonaro é o principal respon-

sável pelo agravamento desta situação.

Por isso, mesmo com a pandemia registrando alto índice de 

contaminação, milhares de pessoas foram às ruas em todo o 

Brasil. As pessoas estão indignadas e não aguentam mais o 

descaso e desprezo de Bolsonaro com a vida. As grandes mani-

festações marcam um passo importante na luta contra o 

governo de Jair Bolsonaro e Mourão e precisam ser fortaleci-

das.   

A SUNDUNESPAR – Seção Sindical do ANDES-SN, apoiou as 

manifestações, que além do Fora Bolsonaro/Mourão, cobra-

vam “vacina no braço e comida no prato”, auxílio emergencial 

de pelo menos R$ 600, mais recursos para a educação e saúde 

públicas, defesa dos povos indígenas e da Amazônia e não apro-

vação da Reforma Administrativa.

Palavra da

ASSEMBLEIA DOCENTE
SERÁ ESTE SÁBADO, 

DIA 12 DE JUNHO
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AÇÕES
outras

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

revoga já!revoga já!

DO MÊS
agenda

12 DE JUNHO: ASSEMBLEIA 
GERAL DOS DOCENTES
A Diretoria da Sindunespar convocou uma Assembleia 

Geral Extraordinária para o próximo sábado (12 de junho) às 

9h30. O Encontro terá como pauta as Portarias de progres-

sões e promoções; a eleição de delegados e observadores 

para o 12º CONAD Extraordinário, além de informes e dema-

is encaminhamentos pertinentes à categoria.

 
DIA NACIONAL 
DE MOBILIZAÇÃO 
POR FORA 
BOLSONARO

29 DE MAIO:

www.sindunespar.org.br

destaque do mês

A Diretoria da Sindunespar convocou uma Assembleia Geral 

Extraordinária para o próximo sábado (12 de junho) às 9h30. 

O Encontro terá como pauta as Portarias de progressões e 

promoções; a eleição de delegados e observadores para o 12º 

CONAD Extraordinário, além de informes e demais encami-

nhamentos pertinentes à categoria.

A Assembleia, realizada online, terá sua primeira chamada 

às 9h30 e a segunda chamada às 10h. 

O link para acesso (via Google Meet) foi enviado no e-mail dos 

docentes. 

A Sindunespar está à disposição para eventuais dúvidas.

NOTA DA SINDUNESPAR 
SOBRE A RESOLUÇÃO 001/2021 
(REITORIA/UNESPAR) E 
MEMORANDO 007/2021 (PROGESP)
A Reitoria da UNESPAR, por iniciativa própria, publicou no 

dia 08 de abril de 2021, a Resolução n.° 001/2021, na qual, 

declarou nulidade das portarias de promoções, progres-

sões e ascensão de nível dos servidores da UNESPAR. Com 

essa ação administrativa, a Reitoria anulou TODAS as porta-

rias emitidas, a partir do dia 17 de dezembro de 2020, como 

também, vetou a publicação de novas portarias de promo-

ções, progressões e ascensão de nível dos servidores da 

UNESPAR.
LEIA NA ÍNTEGRA

ASSEMBLEIA GERAL RATIFICA 
POSIÇÃO CONTRÁRIA À 
RESOLUÇÃO DA REITORIA
A Assembleia Geral dos Docentes da Unespar, realizada no 

dia 11 de maio ratificou a posição contrária à Resolução 

001/2021 da Reitoria. A decisão foi reafirmada na reunião 

com a Reitoria da Unespar.
LEIA NA ÍNTEGRA

ASSEMBLEIA DOS DOCENTES 
DA UNESPAR DE APUCARANA
Na quarta-feira, dia 12 de maio, houve assembleia do/as 

docentes da Unespar-Apucarana. Na pauta, apenas um 

item: proposta de unificação sindical da base de docentes 

da Unespar: apresentação e discussão. Para tratar dessa 

questão, além de membros da diretoria do Sindiprol/Aduel, 

estiveram presentes membros da diretoria do Sindunespar 

– Osmar Dias e Sandra Garcia – e da Regional SUL I do

Andes-SN – Edmilson Silva e Silvia Alapanian.

LEIA NA ÍNTEGRA

BREVE BALANÇO DO SEMINÁRIO 
PROMOVIDO PELO COMANDO 
SINDICAL DOCENTE – CSD
No dia 19/05, o Comando Sindical Docente realizou o semi-

nário Aulas presenciais: a roleta russa do retorno inseguro, 

que contou com a participação do pesquisador Lucas 

Ferrante (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – 

INPA), do professor Amaury Fragoso de Medeiros (UFPR e 

dirigente do Andes-SN) e das pesquisadoras Irene Duarte 

Souza (Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF) e de 

Daniele Brandt (Universidade do Estado do Rio de Janeiro – 

UERJ).
LEIA NA ÍNTEGRA

CONTRA O RETORNO 
PRESENCIAL DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA SEM CONDIÇÕES DE 
SEGURANÇA
O Comando Sindical Docente manifesta veemente repúdio 

à imposição do governo Ratinho Júnior de retorno das 

aulas presenciais na Educação Básica do Paraná e integral 

solidariedade e apoio aos professores e trabalhadores da 

educação básica que resistem a esta imposição.

LEIA NA ÍNTEGRA
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