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DIRETORIA
FORTALECER O SINDICATO E ORGANIZAR A LUTA

O fortalecimento do nosso sindicato e a organização da luta 

dos (as) docentes da Unespar têm sido o principal objetivo da 

atual diretoria da Sindunespar. Sabemos das dificuldades, 

principalmente, nesse contexto de arrefecimento das lutas dos 

trabalhadores e dos ataques dos governos (federal e estadual) 

aos nossos direitos. Em face dessa situação, os trabalhadores 

não têm outra opção, que é o fortalecimento de suas entidades 

classistas e a organização unificada de suas lutas. É nessa 

perspectiva que temos conduzido o nosso sindicato. 

Nesse sentido, a Sindunespar tem participado das lutas naci-

onais: Contra a PEC 32, pelo Fora Bolsonaro, entre outras, em 

conformidade com a linha do nosso Sindicato Nacional: o 

ANDES. No âmbito estadual participamos do FES - Fórum das 

Entidades Sindicais do Paraná e do CSD – Comando Sindical 

Docente nas lutas comuns dos servidores estaduais, como da 

data-base, da previdência, entre outras. Na Unespar, a 

Sindunespar, de forma independente da gestão da universida-

de, tem desenvolvido muitas ações em defesa dos direitos dos 

professores e professoras efetivos (as) e temporários, como a 

implantação das progressões, promoções, realização de con-

cursos públicos e a valorização do trabalho dos professores (as) 

temporários.

Vale ressaltar que, um importante marco para fortalecer o 

nosso sindicato e a nossa luta no âmbito da Unespar ocorreu no 

dia 17 de março. Em assembleia geral, as/os docentes da 

Unespar-Apucarana deliberaram pela transferência da base 

sindical do Sindiprol/Aduel para a Sindunespar. A diretoria da 

Sindunespar saúda os (as) docentes da Unespar-Campus de 

Apucarana  pela decisão e convida-os a se filiarem a 

Sindunespar.

Só a luta muda a vida!

Juntos somos mais fortes!

Filie-se a Sindunespar

 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

ASSEMBLEIA IRÁ 
AVALIAR PARALISAÇÃO 

E GREVE UNIFICADA 
DE SERVIDORES

destaque do mês

DO MÊS
agenda

DIA 13 DE ABRIL:
ASSEMBLEIA IRÁ AVALIAR 
PARALISAÇÃO E GREVE 
UNIFICADA DE SERVIDORES
A Diretoria da Sindunespar convoca os docentes da 

Universidade Estadual do Paraná (Unespar) para a 

Assembleia Geral da Categoria. 

A Sindunespar em atendimento à reivindicações, expressa 

por representantes do corpo docente da Unespar- Campus 

Paranavaí, vem a público manifestar-se sobre o chama-

mento da Direção do Campus para participação da 

Semana Pedagógica referente ao ano letivo de 2022.

LEIA NA ÍNTEGRA

VEJA NO SITE DA SINDUNESPAR

ASSEMBLEIA REFERENDA 
ALTERAÇÕES NO REGIMENTO 
INTERNO DA SINDUNESPAR
A Assembleia Geral dos Docentes da Unespar realizada no 

fim da tarde de sexta-feira, dia 8 de abril, referendou as 

alterções no Regimento Interno da Sindunespar.

LEIA NA ÍNTEGRA

INFORME SOBRE A REUNIÃO 
DOS SINDICATOS COM A SETI
No dia 05 de abril de 2022, às 13 horas e 30 minutos, reuni-

ram-se o CSD e os Sindicatos mistos com o superintenden-

te Aldo Bona (SETI), em Curitiba, para tratar dos seguintes 

itens de pauta: 1) reposição salarial; 2) tratamento isonômi-

co das categorias.
LEIA NA ÍNTEGRA

NOTA PÚBLICA DA 
DIRETORIA DA SINDUNESPAR

UM A MAIS 

É MUITO MAIS!
DOCENTES, FILIAR-SE A 
SINDUNESPAR É FORTALECER 
A LUTA PELOS SEUS DIREITOS. filie-se!

A Diretoria da Sindunespar convoca os docentes da 

Universidade Estadual do Paraná (Unespar) para a Assembleia 

Geral da Categoria. O Encontro será nesta quarta-feira, dia 13 de 

abril, às 16h30.

A pauta consta com informes, a organização da Paralisação 

no Dia 29 de Abril e Encaminhamentos para Construção da 

Greve Unificada dos Servidores Públicos Estaduais.

A Assembleia Geral 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 enti-

dade sindical.

Participe!

NOTA SOBRE REUNIÃO DA 
SINDUNESPAR COM REITORIA 
NO DIA 31 DE MARÇO DE 2022
No dia 31 de março a diretoria da Sindunespar se reuniu 

com a reitoria para Unespar para tratar dos seguintes 

temas: concursos públicos, contrato dos professores tem-

porários, resolução CNE/CP nº02/2019 e retorno das aulas 

presenciais.
LEIA NA ÍNTEGRA

CONVOCAÇÃO  
DOCENTES DA UNESPAR

ASSEMBLEIA
GERAL DOS
DOCENTES

ASSEMBLEIAASSEMBLEIA
GERAL DOSGERAL DOS
DOCENTESDOCENTES

ASSEMBLEIA
GERAL DOS
DOCENTES
Pauta:
1. Informes;
2. Paralisação Dia 29 de Abril;
3. Encaminhamentos para a
Construção da Greve Unificada 
dos Servidores Públicos Estaduais.

13 de Abril 
Quarta-Feira
16H30 PRIMEIRA 

CHAMADA
(Via Google Meet, link no email)

ATENÇÃO DOCENTES
jurídico

A assessoria jurídica da SINDUNESPAR, representada pelo advogado, 

Paulo Eduardo Rodrigues, OAB/PR n.º 43.909, com escritório profissio-

nal na rua Dr. Paula Xavier, n.º 1409, sala 01, Ponta Grossa/PR, esclarece 

aos docentes e clientes que têm circulado mensagens de whatsapp 

oferecendo liberação de valores junto ao Governo do Estado, bem 

como uma professora recebeu mensagem informando outro número 

de telefone para contato. 

Destaco que o atendimento e o contato virtual ocorre pelos 

seguintes canais: Whatsapp (42) 99917-9725, (42) 3223-0306 ou (44) 

99994-7559. Email: rodriguesadvocacia43909@gmail.com 

Solicitamos atenção aos professores e informamos que as medidas 

judiciais para o caso já estão sendo tomadas.

Paulo Eduardo Rodrigues

OAB/PR 43.909

ALERTA 
DE GOLPE

NOTA CONJUNTA DO 
SINDIPROL/ADUEL E DA 
SINDUNESPAR
Em assembleia realizada em 17/03/2022, as/os docentes da 

Unespar (Campus de Apucarana) deliberaram pela transfe-

rência da base sindical do Sindiprol/Aduel para a 

Sindunespar, sendo que ambas são seções sindicais do 

Andes-SN.
LEIA NA ÍNTEGRA

NOTA INFORMATIVA DO 
COMANDO SINDICAL DOCENTE
As entidades sindicais que representam os agentes univer-

sitários e docentes das universidades protocolaram ofícios 

solicitando uma reunião com o Superintendente da SETI, 

prof. Aldo Bona, e outra com o Chefe da Casa Civil, Guto 

Silva.
LEIA NA ÍNTEGRA

RATINHO JR QUER SE REELEGER 
PARA ATACAR OS SERVIDORES 
POR MAIS 4 ANOS
O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) insiste em 

descumprir a Constituição e não concede a reposição da 

inflação ao salário dos servidores estaduais que já sofrem 

com quase 40% de defasagem salarial.
LEIA NA ÍNTEGRA

RATINHO JR.: DESCASO 
ABSOLUTO COM AS UNIVERSIDADES 
E SEUS FUNCIONÁRIOS
Desde que assumiu o seu mandato, Ratinho Jr. tem 

demonstrado desprezo às e aos servidores públicos esta-

duais. Em campanha eleitoral, fez a promessa de apresen-

tar um plano para recomposição salarial do funcionalismo. 

LEIA NA ÍNTEGRA

SINDUNESPAR MAIS FORTE: 
DOCENTES DA UNESPAR DE 
APUCARANA APROVAM 
TRANSFERÊNCIA DE BASE
Dia 17 de março, foi histórico para a organização e fortaleci-

mento da luta dos docentes da Unespar. Os docentes da 

Unespar do campus de Apucarana, reunidos em 

Assembleia Geral, deliberaram, por unanimidade, a trans-

ferência à Base Sindical da Sindunespar.
LEIA NA ÍNTEGRA
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