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DIRETORIA
DATA-BASE É UM DIREITO DO(A) TRABALHADOR(A)!

Por quê é importante lutar pelo pagamento da data-base? A 

data-base é a revisão anual dos salários com fins de recomposi-

ção das perdas inflacionárias. Ela é um direito de todo (a) traba-

lhador (a). Acontece que esse direito é constantemente amea-

çado e mesmo negado aos servidores públicos no Estado do 

Paraná.

Ainda está fresca na nossa memória a greve de 2015 que, 

entre outras pautas, também lutou (e conquistou) o pagamen-

to, ainda que parcelado, da data-base dos servidores públicos 

do Paraná daquele ano. De lá para cá, temos tido atrasos no seu 

pagamento com valor que não corrige a inflação do período e 

não pagamento. Para o ano de 2022 não há nem previsão de 

pagamento de data-base no orçamento do governo. Segundo 

os cálculos do FES junto com o DIEESE, as perdas inflacionárias 

nos nossos salários já passam de 30%. Essas entidades até dis-

ponibilizaram uma calculadora para que os servidores possam 

estimar suas perdas no período de janeiro de 2017 a abril de 

2021. Basta clicar aqui ou acessar pelo link https://www.dieese. 

org.br/calculadoraaspp/.

Não podemos normalizar o não cumprimento de nossos 

direitos. Se não houver mobilização e luta em sua defesa, eles 

poderão ser tranquilamente ignorados pelos governos. Se não 

houver pressão da nossa parte agora, as perdas salarias muito 

dificilmente serão recompostas. É por isso que chamamos os 

docentes da UNESPAR para lutarem conosco em defesa da 

data-base.

PELO PAGAMENTO DA NOSSA DATA-BASE!

 Diretoria da SINDUNESPAR.

Palavra da

SINDICAL
contribuição
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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

Os governos, para atenuarem a crise do capital e preservarem a 

lucratividade dos grandes empresários, têm se utilizado da pan-

demia como desculpa para aprofundar os ataques aos servidores 

públicos.

Em Brasília, além de muitas outras ações infames e mortíferas, 

Bolsonaro e seus aliados têm intensificado o arrocho salarial dos 

servidores, destruído direitos com a contrarreforma administrati-

va (PEC 32) e tentado desqualificar e destroçar a educação superi-

or e a produção científica.

No Paraná, o governo de Ratinho Jr. trilha caminhos semelhan-

tes. Sob o verniz do “bom mocismo” e de uma pseudomodernida-

de, os serviços públicos têm sido sucateados e os servidores ata-

cados como nunca. Desmonte da educação básica, sucateamen-

to do patrimônio material das universidades públicas, bem como 

a retirada de direitos e o brutal arrocho salarial dos servidores, têm 

sido a marca deste governo.

Nos últimos 6 anos, o arrocho salarial dos servidores, com o não 

pagamento da data-base, já está em 30%, quase 2/3 dessa perda 

salarial ocorreu durante o mandato de Ratinho Jr. São quase 4 

salários perdidos por ano com o calote da data-base. Enquanto 

isso, a inflação avança: nos últimos 12 meses, o país já tem a maior 

inflação acumulada desde o Plano Real (1994).

EM DEFESA DOS 
NOSSOS DIREITOS, DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS E 

DA VIDA, O ÚNICO 
CAMINHO É A LUTA DOS 

TRABABALHADORES(AS)!

destaque do mês

#FORA
BOLSONARO!

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

SINDUNESPAR ENVIA OFÍCIO 
À REITORIA DA UNESPAR 
SOLICITANDO REUNIÃO
A diretoria da Sindunespar enviou dia 14 de outubro, um 

ofício endereçado à Reitoria da Unespar, solicitando uma 

reunião remota. O pedido é por diversas demandas da 

categoria docente, além de apresentar a nova diretoria da 

entidade para o biênio 2021-2023. Entre as itens da pauta, 

consta a Lei Geral das Universidades, Concursos Públicos, 

Contratos dos Professores temporários, a Resolução 

02/2019 e outros assuntos.
LEIA NA ÍNTEGRA

REUNIÃO DO CSD COM 
DEPUTADOS DA OPOSIÇÃO AO 
GOVERNO RATINHO JR.
Representantes do Comando Sindical Docente (CSD), 

coletivo que reúne as seções sindicais do Andes-SN no 

Paraná, se reuniram na segunda-feira (25), às 13h30, com 

deputadas e deputados de oposição ao governo Ratinho Jr. 

na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). A reunião abor-

dou várias pautas, especialmente os recorrentes ataques 

do governo do Paraná ao funcionalismo e aos serviços 

públicos, como a Lei Geral das Universidades (LGU), a falta 

de recomposição salarial, que não é feita desde 2016, resul-

tando em defasagem de cerca de 30%, a falta de concursos 

e o Projeto de Lei 471/2021, que institui um regime de previ-

dência complementar. Além disso, esteve em pauta a reor-

ganização da Frente Parlamentar de Promoção e Defesa 

das Universidades Públicas do Paraná, bem como sua 

reaproximação do CSD. 
LEIA NA ÍNTEGRA

NOVA DIRETORIA ELEITA DA 
SINDUNESPAR TOMOU POSSE 
EM ASSEMBLEIA GERAL
A diretoria da Sindunespar para o Biênio 2021-2023 tomou 

posse em Assembleia Geral realizada dia 05 de outubro. A 

Chapa “Unidade na Luta: em defesa da autonomia universi-

tária e dos direitos dos/as docentes da Unespar”, foi eleita 

na sexta-feira, dia 1 de outubro. O evento, realizado online 

via Google Meet, contou com a presença da chapa eleita, da 

Comissão Eleitoral responsável pelas eleições, de membros 

da antiga gestão, de docentes da Unespar, estudantes e 

convidados do movimento sindical do Paraná.

LEIA NA ÍNTEGRA

Saiu o novo boletim de prestação de contas dos conselhei-

ros da Paranaprevidência que são ligados ao Fórum das 

Entidades Sindicais (FES). Dentre os destaques, os conse-

lheiros relatam sobre a necessidade de uma audiência 

pública para debater o projeto de Lei que já tramita na 

Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) sobre a previdên-

cia complementar. 
LEIA NA ÍNTEGRA

VEJA COMPLETO NO SITE DA SINDUNESPAR

LIVE: REFORMA PREVIDENCIÁRIA, 
PL 471/2021 E PREVIDÊNCIA 
COMPLETAR
Na segunda-feira (25 de outubro), a partir das 19h, o 

Comando Sindical Docente (CSD) e a Regional Sul do 

Andes-Sindicato Nacional promoveram uma live com o 

tema “Reforma Previdenciária, PL 471/2021 e Previdência 

Completar”, a fim de debater a situação da previdência 

pública no Paraná e as implicações do Projeto de Lei 471 

para as servidoras e os servidores públicos.

LEIA NA ÍNTEGRA

BOLETIM JURÍDICO: REGIME DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – 
ESCLARECIMENTOS INICIAIS
O governo Ratinho Junior apresentou à Assembleia 

Legislativa do Estado do Paraná (Alep) o projeto de lei n.º 

471/21 (PL 471/21), que institui o regime de previdência com-

plementar no âmbito do Estado do Paraná e dá outras 

providências. Preliminarmente, cabe relembrar e (re)des-

tacar que a Previdência Social tem por finalidade a prote-

ção de um dos principais bens sociais do cidadão, a capaci-

dade de trabalho. O risco social protegido é a incapacidade 

para o trabalho decorrente de vários riscos sociais, tais 

como idade avançada, acidente, doença temporária ou 

permanente, maternidade, por exemplo, os quais afetam a 

consecução de renda pelo segurado/servidor público para-

naense.
LEIA NA ÍNTEGRA

ALERTA: DESNECESSIDADE DE 
AÇÃO INDIVIDUAL DA DATA-BASE 
DO GOVERNO BETO RICHA
A assessoria jurídica da Sindunespar, Seção Sindical dos 

Docentes da Universidade Estadual do Paraná, alerta todos 

os professores sobre a insistência de alguns advogados em 

persuadi-los a ajuizar ação judicial individual pelo não 

pagamento da data-base pelo Governo Beto Richa, prevista 

na Lei n.º 18.493, de 25 de junho de 2015, na qual previu a 

data-base para os anos de 2015, 2016 e 2017, suspenso pela 

Lei n.º 18.907/2016. A Sindunespar ajuizou ação judicial 

coletiva em que todos os professores da Universidade 

Estadual do Paraná serão contemplados com o eventual 

resultado final do processo.
LEIA NA ÍNTEGRA

PARANAPREVIDÊNCIA: 
CONSELHEIROS DO FES QUEREM 
AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

NA LUTA 
CONTRA A 

PEC 32

NA LUTA 
CONTRA A 

PEC 32
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