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Palavra da

DIRETORIA
Uma nova onda de mobilização social está se formando. Não
é segredo para ninguém que aqueles que lutam por direitos
dos trabalhadores e por justiça e igualdade sociais sofreram
revés signiﬁcativos nas suas mobilizações em anos recentes no
Brasil. Embora para muitos a luta nunca tenha parado, fato é
que pairou sobre os trabalhadores brasileiros um clima de arrefecimento da mobilização e restrição a lutas no campo meramente defensivo.
Mas outros ventos já entraram e estão sendo reforçados pela
insatisfação com a degradação das condições de vida e trabalho e pelos reclames contra o asﬁxiante arrocho salarial.
No Paraná destacamos a uniﬁcação das lutas do funcionalismo estadual, tanto pela participação das seções sindicais
docentes em ações conjuntas com o FES em defesa da database e da nossa carreira e, especialmente para nós da
Sindunespar, a vinda dos docentes do campus de Apucarana
para nossa base. Esse último fato quantiﬁca e, sobretudo,
qualiﬁca a nossa disposição de enfrentar os ataques a nossa
carreira vindos de dentro e de fora da universidade.
O ato do dia 29 de Abril também merece destaque nessa conjuntura. Os professores da Unespar marcaram presença de
maneira signiﬁcativa com representantes dos vários campi
ajudando a formar a bela onda de 10 mil pessoas que voltou a
ocupar as ruas de Curitiba após aquela vazante de mobilizações que nos afetou em anos recentes.
A diretoria da Sindunespar, com apoio da base, vai seguir
trabalhando para que esse nova temporada de lutas seja aproveitada para garantir direitos e avançar no sentido de reversão
do desmonte nas políticas e na universidade pública promovidos pelos governos neoliberais e entreguistas, independente
dos que o estejam ocupando os cargos de poder. E fazer isso
sem sair da rua!
A volta da realização de assembleias nos campi, a começar
por Apucarana, a manutenção da campanha de ﬁliações, a
escolha dos representantes do campi para compor a diretoria
da Sindunespar e a realização de plenárias são tarefas imprescindíveis nessa organização das próximas atividades de mobilização.
As condições de melhoria desse tempo dependem de nós.
Quem está na luta é pra ser melhor!
Só a luta muda a vida!
Juntos somos mais fortes!
Filie-se a Sindunespar
Diretoria da SINDUNESPAR.

destaque do mês

ASSEMBLEIA
IRÁ ESCOLHER
REPRESENTANTES DE
CAMPI, CONSELHO
FISCAL E DEBATER
OUTROS ASSUNTOS
CONVOCAÇÃO
DOCENTES DA UNESPAR

ASSEMBLEIA
GERAL DOS
DOCENTES
Pauta:
1) Informes;
2) Escolha de representantes de campi;
3) Escolha do Conselho Fiscal;
4) Plenárias nos campi;
5) Outros assuntos;

13 de Maio
Sexta-Feira
PRIMEIRA
16H30 CHAMADA

(Via Google Meet, link no email)

A Diretoria da Sindunespar convoca os docentes da
Universidade Estadual do Paraná (Unespar) para a Assembleia
Geral. O Encontro será nesta sexta-feira, dia 13 de maio, às
16h30.
A pauta consta com informes, escolha de representantes
de campi, escolha do Conselho Fiscal, plenárias nos campi e
outros assuntos.
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 entidade sindical.

VEJA NO SITE DA SINDUNESPAR

agenda

DO MÊS
DIA 13 DE MAIO:
ASSEMBLEIA DOCENTE
IRÁ ESCOLHER
REPRESENTANTES DE
CAMPI, CONSELHO FISCAL
E DEBATER OUTROS
ASSUNTOS
A Diretoria da Sindunespar convoca os docentes da
Universidade Estadual do Paraná (Unespar) para a
Assembleia Geral da Categoria.

dívida

GOVERNO DEVE 36%
A SERVIDORAS(ES).
SAIBA COMO A DÍVIDA
ACUMULOU

Na sexta e última nota técnica elaborada pela assessoria econômica
do Fórum das Entidades Sindicais, demonstra-se como o passivo de
36% do governo para com servidoras(es) foi se acumulando desde 2015.
A dívida é resultado da política de sucateamento do serviço público.
Conﬁra também ao ﬁm desse texto os links para acessar as outras cinco
notas técnicas.
Veja mais sobre o Balanço das Perdas Salariais e Reajuste devido
aos Servidores/as do Paraná entre 2015 a 2022.

VEJA NO SITE DA SINDUNESPAR

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

filie-se!

outras

AÇÕES
29 DE ABRIL: ATO DOS
SERVIDORES EM DEFESA
DA DATA-BASE
O Fórum das Entidades Sindicais (FES) está mobilizando
todos os sindicatos de servidoras e servidores públicos
estaduais para o próximo dia 29 de abril promovendo uma
grande manifestação no Centro Cívico para rememorar o
massacre sofrido pelas categorias de trabalhadores neste
mesmo dia em 2015.
LEIA NA ÍNTEGRA

O QUE OS SERVIDORES
PODEM ESPERAR DO
GOVERNO RATINHO JR?
Após quase três anos e meio do seu mandato de governador, os servidores públicos estaduais estão cientes da mentira de Ratinho Jr. em sua campanha, a saber: “assim que
tomar posse no governo, eu quero sentar com todos os
presidentes dos sindicatos de servidores e já fazer um planejamento de reajuste salarial para os próximos quatro
anos”. Hoje, sabemos que verdadeira é a sua aﬁrmação
feita como governador: “a mentira é a arma do covarde”
LEIA NA ÍNTEGRA

ASSEMBLEIA DA SINDUNESPAR
APROVOU PARALISAÇÃO
NO DIA 29 DE ABRIL
Os docentes da Universidade Estadual do Paraná (Unespar)
se reuniram na Assembleia Geral da Sindunespar, Seção
Sindical do ANDES-SN, na quarta-feira, dia 13 de abril via
Google Meet para deliberar sobre: 1) Informes; 2)
Paralisação no Dia 29 de Abril; 3) Encaminhamentos para
Construção da Greve Uniﬁcada dos Servidores Públicos
Estaduais.
LEIA NA ÍNTEGRA

contribuição

SINDICAL
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, transcorrido 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 funcionamento pleno do nosso sindicato.
Mais informações na secretaria da Sindunespar: (44) 9 9897-2484.
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