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DIRETORIA
Governo Ratinho restitui direito que havia retirado, 

entretanto segue atacando a autonomia das Universidades!

A SINDUNESPAR saúda a volta do pagamento das progres-

sões e promoções do funcionalismo público estadual do 

Paraná, direito que havia sido ceifado via decreto pelo governa-

dor de direita, Ratinho Junior (PSD), grande apoiador e segui-

dor da política “antisserviços” públicos do presidente de extre-

ma-direita Jair Bolsonaro (ex-PSL). A volta deste direito se fez 

com a constante pressão do sindicalismo público estadual, do 

qual a SINDUNESPAR, orgulhosamente, participa e contribui 

no sentido de chamar para luta efetiva pelos direitos dos traba-

lhadores. A carreira, arduamente conquistada pelos funcioná-

rios, estimula o progresso profissional dos servidores, melho-

rando os serviços prestados ao mesmo tempo em que há o 

reconhecimento efetivo do aprimoramento ao longo do tem-

po, seja por maior qualificação formal, seja por aquisição da 

experiência temporal nas atividades. A atual diretoria do 

SINDUNESPAR sempre denunciou esse ataque e sempre pres-

sionou pela sua mais rápida restituição. Nossa pressão se deu 

pelas vias políticas, administrativas e jurídicas não somente 

fora, mas também dentro da UNESPAR.

Em que pese o ganho do reestabelecimento deste direito ao 

funcionalismo público estadual, as universidades amargam 

uma grande perda em sua autonomia. Com a retirada das pro-

gressões e promoções e a volta delas, o governo de direita de 

Ratinho Junior consolidou a perda da autonomia financeira e 

na gestão de pessoal no tocante à concessão de progressões e 

promoções que, no momento, dependem de publicação em 

diário oficial do estado (DOE). A diretoria da SINDUNESPAR 

denuncia e vai fomentar a luta para que este importante com-

ponente da autonomia universitária seja reestabelecido o 

quanto antes. Não vamos aceitar mais este ataque à ciência e à 

universidade pública.

Além disso, é importante lembrar que o funcionalismo públi-

co estadual amarga uma perda salarial que já ultrapassa 25% 

do salário. Isto mesmo, um quarto do salário do funcionalismo 

público é defraudado todo mês pelo governo de direita a fim 

de doar este dinheiro aos megaempresários, grandes ruralistas 

e banqueiros. A sociedade paranaense merece serviços públi-

cos de alta qualidade e os servidores merecem a remuneração 

condizente pelo serviço prestado.

• Pelo fim do sucateamento dos serviços públicos no Paraná.

• Pelo fim dos ataques ao funcionalismo público do estado do 

Paraná.

• Pela autonomia plena das Universidade públicas estaduais.

• Por investimentos em saúde e educação.

• Por investimentos em ciência e nas universidades.

 Diretoria da SINDUNESPAR.
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AÇÕES
outras

Caros/as sindicalizados/as:

Pensando em oportunizar outras possibilidades de pagamento da 

contribuição sindical, a Sindunespar disponibiliza agora o pagamento 

via Pix, garantindo praticidade aos docentes filiados a entidade.

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

DO MÊS
agenda

A Diretoria da Sindunespar convocou para esta a próxima quin-

ta-feira (dia 12 de Agosto), às 16h30, sua Assembleia Geral 

Extraordinária. A reunião tem como objetivo principal a discussão 

da Greve Geral convocada pelas Centrais Sindicais contra Pec 32, 

marcada para 18 de Agosto.

Pela Pauta oficial, divulgada em edital da Entidade, consta 

Informes, Greve Geral em 18 de agosto contra a PEC 32; e 

Encaminhamentos.

A Assembleia terá sua primeira chamada às 16h30 e a segunda 

chamada às 17h. O encontro será online (via Google Meet) e os 

docentes devem participar acessando o link que será enviado no 

e-mail e no grupo dos Docentes Filiados a entidade.

A Sindunespar está à disposição para eventuais dúvidas.

SINDUNESPAR 
CONVOCA DOCENTES 

PARA ASSEMBLEIA GERAL 
NESTA QUINTA-FEIRA, 

DIA 12 DE AGOSTO

destaque do mês

Informes; Greve Geral em 18 de agosto 
contra a PEC 32; Encaminhamentos.

DOCENTES DA UNESPAR

QUINTA-FEIRA, 12 DE AGOSTO
PRIMEIRA CHAMADA ÀS 16H30
(Via Google Meet, Link será enviado no e-mail) 

DIA 12 DE AGOSTO: 
ASSEMBLEIA GERAL DOS 
DOCENTES DA UNESPAR
A Diretoria da Sindunespar convocou para esta a próxima 

quinta-feira (dia 12 de Agosto), às 16h30, sua Assembleia 

Geral Extraordinária. A reunião tem como objetivo principal 

a discussão da Greve Geral convocada pelas Centrais 

Sindicais contra Pec 32, marcada para 18 de Agosto.

DIA 18 DE AGOSTO: 
GREVE GERAL 
CONTRA A PEC 32
A Greve Geral das servidoras e dos servidores públicos 

marcada para o dia 18 de agosto, tem o objetivo de realizar 

um dia de luta da classe trabalhadora contra a PEC 32 e em 

defesa da vida são incompatíveis com esse governo.

#FORA
BOLSONARO!

DOCENTES,
FILIAR-SE A SINDUNESPAR
É FORTALECER A LUTA
PELOS SEUS DIREITOS.

DOCENTES APROVARAM 
COMISSÃO ELEITORAL E 
JUDICIALIZAÇÃO DAS 
PROGRESSÕES E PROMOÇÕES
Na quarta-feira, dia 21 de julho, os/as docentes da Unespar 

se reuniram na Assembleia Geral Extraordinária. Na Pauta 

havia informes, a Constituição da Comissão Eleitoral, Ação 

de Promoções e Progressões, Prestação de Contas e 

Encaminhamentos. O ponto central da Assembleia, a ação 

de Promoções de Progressões contou com relatos de diver-

sos professores/as presentes, que após debate, deliberaram 

por maioria a judicialização do tema, mediante ação coleti-

va da Sindunespar.
LEIA NA ÍNTEGRA

RATINHO JR.: UM GOVERNO 
DE BRUTALIDADE CONTRA OS 
SERVIÇOS E OS SERVIDORES 
PÚBLICOS
O governador de Ratinho Jr. se vale de um discurso de con-

veniência, contraditório e mentiroso. Para a população, 

afirma que o estado do Paraná é bem administrado, 

moderno, que superou a crise e cresce mais que os outros 

estados do país. Mas, para não valorizar os serviços públicos 

e o trabalho de servidoras e servidores, faz um discurso 

totalmente inverso: afirma que a crise continua, que o 

estado está sem dinheiro e é incapaz de conceder reposi-

ção salarial.
LEIA NA ÍNTEGRA

NOTA DE REPÚDIO AOS ATAQUES 
DIRECIONADOS AO PL EDUCAÇÃO 
PARA A PAZ: CONSTRUINDO 
LARES SEM VIOLÊNCIA
O Sindunespar vem a público manifestar repúdio aos atos 

de representantes da Casa Legislativa da cidade de 

Paranaguá, no que se refere à rejeição da proposta do 

Projeto de Lei intitulado “Educação para a paz: construindo 

lares sem violência”, apresentado pela Vereadora 

Professora Vandecy (PP). Trata-se de uma proposição que 

ao buscar medidas para reduzir a ocorrência de atos de 

violência contra as mulheres por meio de medidas educati-

vas no ambiente escolar de forma preventiva.

LEIA NA ÍNTEGRA

MANIFESTO DO 
ENCONTRO NACIONAL DOS 
TRABALHADORES REDIGE 
MANIFESTO CONTRA A PEC 32
O manifesto final do encontro traz diversos pontos do que 

está em jogo com a reforma Administrativa e como ela 

impactará a vida das e dos servidores públicos do Brasil. 

LEIA NA ÍNTEGRA

ENCONTRO NACIONAL 
DOS TRABALHADORES E 
TRABALHADORAS DO SERVIÇO 
PÚBLICO APONTA GREVE GERAL 
NO DIA 18 DE AGOSTO
Milhares de servidoras e servidores públicos federais, esta-

duais e municipais se reuniram no Encontro Nacional dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras do Serviço Público, nos dias 

29 e 30 de julho, para discutir os impactos da reforma 

Administrativa e preparar um Plano Nacional de 

Mobilização para o próximo período. O encontro ocorreu no 

formato virtual, em decorrência da pandemia da Covid-19.

LEIA NA ÍNTEGRA

https://sindunespar.org.br/boletim-mensal/edicao-05-boletim-mensal-de-acoes-da-sindunespar/
https://sindunespar.org.br/convocacoes-e-assembleias/sindunespar-convoca-docentes-para-assembleia-geral-nesta-quinta/
https://sindunespar.org.br/convocacoes-e-assembleias/sindunespar-convoca-docentes-para-assembleia-geral-nesta-quinta/
https://www.andes.org.br/conteudos/noticia/encontro-nacional-dos-trabalhadores-e-trabalhadoras-do-servico-publico-aponta-greve-geral-e-agenda-de-lutas1
https://sindunespar.org.br/filie-se/
https://www.andes.org.br/conteudos/noticia/encontro-nacional-dos-trabalhadores-e-trabalhadoras-do-servico-publico-aponta-greve-geral-e-agenda-de-lutas1
http://www.andes.org.br/diretorios/files/JAMILE02/manifesto%20final.pdf
https://sindunespar.org.br/todos/docentes-aprovaram-comissao-eleitoral-e-judicializacao-das-progressoes-e-promocoes/
https://sindunespar.org.br/todos/ratinho-jr-um-governo-de-brutalidade-contra-os-servicos-e-os-servidores-publicos/
https://sindunespar.org.br/notas/nota-de-repudio-aos-ataques-direcionados-ao-pl-educacao-para-a-paz-construindo-lares-sem-violencia/
https://sindunespar.org.br/boletim-mensal/edicao-05-boletim-mensal-de-acoes-da-sindunespar/
https://sindunespar.org.br/contato/
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