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DIRETORIA
POR UM SINDUNESPAR DE LUTA!

A Sindunespar tem se fortalecido como um importante ins-

trumento de luta em prol da classe trabalhadora, e estamos 

cada vez mais presentes no dia a dia da universidade e na defe-

sa dos direitos dos docentes da Unespar. 

Em conjunto com outras entidades dos trabalhadores, a 

Sindunespar marcou presença na greve do dia 18 de agosto, 

contra a Reforma Administrativa (PEC-32), com uma ampla 

adesão dos docentes filiados e ajudou na organização nas 

mobilizações nas cidades que possuem campus da Unespar. 

O nosso Sindicato é de LUTA e de RESISTÊNCIA! Como fruto 

da nossa luta coletiva, obtivemos o restabelecimento do paga-

mento das progressões, promoções e ascensões de nível, que 

serão pagas na folha de pagamento deste mês de setembro.  

Na terça-feira, 07 de setembro, apoiamos e participamos dos 

atos contra o governo genocida de Jair Bolsonaro. Enfatizamos 

a necessidade da unificação e fortalecimento das lutas dos 

trabalhadores em nosso país, pois somente assim, poderemos 

ter força para barrar as investidas autoritárias do governo 

Bolsonaro e na defesa dos direitos dos trabalhadores e traba-

lhadoras brasileiros (as). 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

FILIE-SE AO SINDUNESPAR!

 Diretoria da SINDUNESPAR.

Palavra da

SINDICAL
contribuição

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

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

Usando das atribuições regimentais, a Comissão Eleitoral do 

processo eleitoral da SINDUNESPAR deixa público o edital de 

eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal da SINDUNESPAR no 

período de 08 de setembro à 04 de outubro de 2021, conforme 

prevê a Convocação do presidente do Sindunespar, Osmar 

Martins de Souza, de 06 de julho de 2021.

Assim, a Comissão Eleitoral, no presente edital, convoca nova-

mente os filiados aptos dessa seção sindical para inscrição de 

chapas que concorrerão às eleições para a Gestão 2021/2023. A 

eleição ocorrerá de acordo com as normas previstas no regimento 

da SINDUNESPAR e no disposto no presente Edital.

1) DOS PRAZOS:

a) Assembleia de constituição da Comissão Eleitoral: 21/07/2021

b) Inscrições das Chapas (por e-mail): 08/09/2021 à 10/09/2021

c) Homologação das Chapas: 14/09/2021

d) Data da eleição: 01/10/2021

e) Apuração, homologação e publicação do resultado: 

02/10/2021

f) Prazo Recursal: 04/10/2021

g) Posse da chapa: 05/10/2021

[…]

3) DA ELEIÇÃO

Será realizada no dia 01 de outubro de 2021, das 09h00 às 

17h00, simultaneamente, nos campi de Curitiba I, Curitiba II, 

Campo Mourão, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. As 

seções de votação serão virtuais por meio do Sistema Eleitoral 

Helios Voting. A eleição será por votação direta e secreta dos sindi-

calizados; A apuração será realizada imediatamente após o encer-

ramento da votação, com a presença de representantes das can-

didaturas; O resultado da Eleição será publicado em Edital pela 

Comissão Eleitoral, até 24 horas após o encerramento do processo 

eleitoral.

ELEIÇÕES 
DA DIRETORIA E 

CONSELHO FISCAL 
DA SINDUNESPAR 
GESTÃO 2021/2023

destaque do mês

DIA 10 DE SETEMRBO: 
ÚLTIMO DIA DE INSCRIÇÃO
PARA AS ELEIÇÕES DA
SINDUNESPAR
A chapa deverá solicitar o registro de sua candidatura à 

Comissão Eleitoral, por E-MAIL impreterivelmente, até às 

23h59min do dia 10 de setembro de 2021, mediante envio de 

cópia do requerimento e dos documentos comprobatórios 

(anexo I e III) devidamente assinados, em anexo ao e-mail: 

ce@sindunespar.org.br 

DIA 1 DE OUTUBRO: 
ELEIÇÃO DA DIRETORIA
E CONSELHO FISCAL DA
GESTÃO 2021/2023
Será realizada no dia 01 de outubro de 2021, das 09h00 às 

17h00, simultaneamente, nos campi de Curitiba I, Curitiba 

II, Campo Mourão, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. 

As seções de votação serão virtuais por meio do Sistema 

Eleitoral Helios Voting. A eleição será por votação direta e 

secreta dos sindicalizados; 

#FORA
BOLSONARO!

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

SINDUNESPAR ENVIA OFÍCIO 
QUESTIONANDO REITORIA 
SOBRE AS PROGRESSÕES E 
PROMOÇÕES
A Diretoria da Sindunespar enviou ofício na segunda-feira 

(16) endereçado a Reitoria da Unespar. No documento, a 

entidade questiona, em 6 tópicos, detalhes de como será 

encaminhado o tema das Progressões e Promoções dos 

docentes da Unespar que aguardam a decisão.

LEIA NA ÍNTEGRA

A SINALIZAÇÃO DO GOVERNO 
EM IMPLANTAR PROGRESSÕES 
E PROMOÇÕES NÃO PASSA DE 
PAGAMENTO DE MÍSERA PARTE 
DA ENORME DÍVIDA COM 
SERVIDORAS E SERVIDORES
Uma das práticas políticas mais fraudulentas dos gover-

nantes consiste na negação de direitos – e, no caso de servi-

doras e servidores públicos, de reposições salariais – para, 

depois de ter usurpado o fundamental, liberar uma parte 

muito pequena dos direitos e valores devidos, como se 

assim fizesse uma benesse aos cidadãos e aos servidores.

LEIA NA ÍNTEGRA

PELA FORMAÇÃO PLENA DE 
PROFESSORES PELA REVOGAÇÃO 
DA RESOLUÇÃO CNE 02/201
A formação de profissionais qualificados é uma das 

principais missões das universidades públicas. Dentre 

estes, a formação de professores para Educação Básica, em 

cursos de Licenciatura e de Pedagogia de qualidade, tem 

sido uma de suas principais preocupações e lutas.

LEIA NA ÍNTEGRA

A LUTA DA SINDUNESPAR 
PELO PAGAMENTO DAS 
PROGRESSÕES, PROMOÇÕES 
E ASCENSÃO DE NÍVEL
A Seção Sindical dos Docentes da Unespar (Sindunespar), 

lutou incansavelmente em defesa do direito às progres-

sões, promoções e ascensão de nível, garantidas no plano 

de carreiras dos servidores públicos do Estado do Paraná e 

que o governador Ratinho Jr., sob a questionável alegação 

da queda de arrecadação em decorrência da pandemia de 

Covid-19, suspendeu os pagamentos.
LEIA NA ÍNTEGRA

A Seção Sindical dos Docentes da Unespar (Sindunespar) 

informa, que os decretos do governo do Estado, relativos às 

ascensões de nível, promoções e progressões dos professo-

res, professoras e demais servidores e servidoras da 

Unespar, foram publicados nos dias 27 e 31 de agosto de 

2021 e que o respectivo pagamento ocorrerá na folha do 

mês de setembro, sendo que os requerimentos protocola-

dos até o dia 16 de dezembro de 2020, preveem o pagamen-

to do valor retroativo.
LEIA NA ÍNTEGRA

VEJA O EDITAL COMPLETO NO SITE DA SINDUNESPAR

18 DE AGOSTO: SINDUNESPAR 
CONVOCOU DOCENTES A 
MOBILIZAÇÃO CONTRA A PEC 32
Em defesa da vida e dos serviços públicos, servidoras e 

servidores públicos de todo o país realizarão no dia 18 de 

agosto uma greve nacional. A Sindunespar, em Assembleia 

Docente no dia 12 de agosto, aprovou a adesão a 

Paralisação e convida a todos/as os/as docentes a se soma-

rem as atividades em sua cidade.
LEIA NA ÍNTEGRA

A REFORMA ADMINISTRATIVA 
E A DESTRUIÇÃO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS
A proposta de Reforma Administrativa do governo 

Bolsonaro é mais um duro ataque aos direitos de trabalha-

dores e trabalhadoras. Desde a década de 1990, os diferen-

tes governos aprovaram reformas que têm provocado um 

amplo retrocesso nas condições de vida da classe trabalha-

dora. Mais recentemente, as aprovações da Reforma 

Trabalhista e Sindical e da Lei de Terceirização, assim como 

a aprovação da Reforma da Previdência, têm se apresenta-

do como um profundo desmonte dos direitos trabalhistas 

no Brasil.
LEIA NA ÍNTEGRA

COM PAGAMENTOS PARA 
ESTE MÊS, DECRETOS DE 
PROGRESSÕES E PROMOÇÕES 
SÃO PUBLICADOS

https://sindunespar.org.br/boletim-mensal/edicao-06-boletim-mensal-de-acoes-da-sindunespar/
https://sindunespar.org.br/boletim-mensal/edicao-06-boletim-mensal-de-acoes-da-sindunespar/
https://sindunespar.org.br/eleicoes-diretoria-2021/edital-das-eleicoes-da-diretoria-e-conselho-fiscal-da-sindunespar-gestao-2021-2023/
https://sindunespar.org.br/eleicoes-diretoria-2021/edital-das-eleicoes-da-diretoria-e-conselho-fiscal-da-sindunespar-gestao-2021-2023/
https://sindunespar.org.br/filie-se/
https://sindunespar.org.br/todos/com-pagamentos-ja-para-este-mes-decretos-de-progressoes-e-promocoes-sao-publicados/
https://sindunespar.org.br/todos/com-pagamentos-ja-para-este-mes-decretos-de-progressoes-e-promocoes-sao-publicados/
https://sindunespar.org.br/todos/a-luta-da-sindunespar-pelo-pagamento-das-progressoes-promocoes-e-ascensao-de-nivel/
https://sindunespar.org.br/todos/a-luta-da-sindunespar-pelo-pagamento-das-progressoes-promocoes-e-ascensao-de-nivel/
https://sindunespar.org.br/todos/sindunespar-envia-oficio-questinando-reitoria-sobre-as-progressoes-e-promocoes/
https://sindunespar.org.br/todos/sindunespar-envia-oficio-questinando-reitoria-sobre-as-progressoes-e-promocoes/
https://sindunespar.org.br/todos/a-sinalizacao-do-governo-em-implantar-progressoes-e-promocoes-nao-passa-de-pagamento-de-misera-parte-da-enorme-divida-com-servidoras-e-servidores/
https://sindunespar.org.br/todos/a-sinalizacao-do-governo-em-implantar-progressoes-e-promocoes-nao-passa-de-pagamento-de-misera-parte-da-enorme-divida-com-servidoras-e-servidores/
https://sindunespar.org.br/todos/pela-formacao-plena-de-professores-pela-revogacao-da-resolucao-cne-02-2019/
https://sindunespar.org.br/todos/pela-formacao-plena-de-professores-pela-revogacao-da-resolucao-cne-02-2019/
https://sindunespar.org.br/todos/18-de-agosto-sindunespar-convoca-docentes-a-mobilizacao-contra-a-pec-32/
https://sindunespar.org.br/todos/18-de-agosto-sindunespar-convoca-docentes-a-mobilizacao-contra-a-pec-32/
https://sindunespar.org.br/todos/a-reforma-administrativa-e-a-destruicao-dos-servicos-publicos/
https://sindunespar.org.br/todos/a-reforma-administrativa-e-a-destruicao-dos-servicos-publicos/
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