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DIRETORIA

O movimento sindical, tem desempenhado papel funda-

mental na organização da resistência aos desmandos do 

governo ratinho. Importante destacar todo trabalho desenvol-

vido pelos Sindicatos das Universidades do Paraná, as intensas 

reuniões do Comando Sindical Docente (CSD), que reúne 

representante de todos os sindicados das universidades. A luta 

do FES – Fórum das Entidades Sindicais do Paraná, na condu-

ção da organização da agenda de lutas.

Como parte dessa agenda de lutas, a organização das ativida-

des sindical do dia 21/6 foi viabilizada pela realização de assem-

bleias dos sindicatos das Universidades do Paraná, cujo resul-

tado foi a deliberação por paralisação e adesão ao ato de rua 

em Curitiba, que reuniu quase 10 mil docentes de todo o 

Paraná.  O Sindunespar deliberou pela realização de plenárias 

nos campis da Unespar, com  3 pontos de pauta, sendo eles 1-

condições de trabalho; 2- data base e 3- lei das Universidades 

(LGU).A realização das plenárias, contou com a colaboração dos 

representantes dos campis, conforme aprovado no Regimento 

do Sindunespar.  Os debates propostos, atendeu a urgência de 

mobilizar a categoria docente sobre o cenário que se coloca, 

principalmente em relação a urgência da apresentação de 

proposta governamental sobre a reposição da data base, tendo 

em vista a aproximação do período eleitoral.

O principal argumento usado pelo governo ratinho para não 

pagar o que deve aos servidores públicos, é a falta de orçamen-

to! Entretanto, dados apresentados pelo movimento sindical, 

mostra um saldo de 7,2 bilhões, equivalente ao superávit de 

2021. Isso dá ao governo um potencial 3 vezes maior de paga-

mento da dívida com os servidores públicos, que é de 2,1 

bilhões.

Os calotes do governo do Estado já somam mais de 37%, com 

implicações para a precarização das condições de trabalho, em 

especial dos docentes das Instituições de Ensino Superior do 

Paraná, que se acirram com a aprovação da Lei das 

Universidades (LGU), que contou com amplo apoio das reitorias 

das Instituições de Ensino do Paraná, em troca da promessa do 

governo de abertura de vagas de concurso público.

Após a aprovação da LGU o governo liderou estudo para defi-

nir as vagas por campus, com defasagem de 750 vagas de pro-

fessores efetivos no conjunto das Instituições Estaduais do 

Paraná. Só na Unesapr haverá a perda de 61 vagas. Soma-se 

ainda aos retrocessos advindos com a LGU 1) intensificação do 

trabalho docente, 2) inviabilização da qualificação docente; 3) 

ameaça a manutenção dos programas de pós graduação 4) 

Redução do Tide 70%.

Os sindicatos tem cumprido um importante papel na denún-

cia  dos retrocessos dos direitos na educação superior no 

Paraná. O descaso do governo com os serviços públicos, escan-

cara a precarização das condições de trabalho, apontando para 

um contexto  insustentável! 

É PRECISO RESISTIR E IR A LUTA!
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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

DIA 19 DE JULHO:
PLENÁRIA EM 
UNIÃO DA VITÓRIA
No dia 19 de Julho haverá a Plenária da Sindunespar (Seção 

dos Docentes da Unespar) em União da Vitória. O encontro 

será no Auditório da Unespar com ínicio às 15h.

VEJA NO SITE DA SINDUNESPAR

21 DE JUNHO: DIA DE LUTA EM 
DEFESA DA DATA-BASE E DE 
PLENÁRIAS DA SINDUNESPAR
O Dia 21 de Junho, foi marcado pelo grande ato dos servido-

res do Paraná e pelas plenárias da Sindunespar, realizada 

nos campi da Unespar. No ato em Curitiba, mais de 10 mil 

servidores estaduais estiveram na Manifestação da data-

base, convocada pelo Fórum das Entidades Sindicais, com 

ampla adesão de docentes das Universidades Estaduais do 

Paraná.
LEIA NA ÍNTEGRA

Os servidores públicos do Estado do Paraná acumulam mais 

de 37% de defasagem salarial. Ao longo de todo seu governo, 

Ratinho Jr. desrespeitou os servidores públicos e atacou nossos 

direitos: extinguiu a licença prêmio, aumentou a alíquota previ-

denciária, congelou promoções e progressões, além de degra-

dar as condições de trabalho bloqueando concursos e nomea-

ções. Sorrateiramente, aprovou a Lei Geral das Universidades 

(LGU), que fere a Autonomia Universitária e resulta em sobre-

carga de trabalho para grande parte dos docentes. 

Para completar esta estratégia de desmonte do ensino públi-

co superior, há evidente desvalorização da carreira docente e 

não cumprimento do que prevê a Lei o pagamento da data-

base. Deste modo, pelo quarto ano seguido Ratinho Jr. não faz 

o pagamento da data-base, impondo um arrocho salarial que, 

até o final de seu governo poderá chegar a quase 50%. O gover-

no Ratinho segue recusando até mesmo o pagamento dos 

3,39%, que corresponde ao resíduo do acordo de greve de 2015, 

em relação ao qual já existe decisão judicial indicando a obriga-

ção de pagamento pelo Estado. Lembramos que o Estado do 

Paraná apresentou superávit de mais 7 bilhões em 2021 e que 

este governo já ofertou a outros setores mais de 17 bilhões de 

isenção fiscal para um pequeno grupo de empresários, ou seja, 

há recursos, mas a educação e a valorização do trabalho docen-

te não são prioridades para o governo do Paraná.

SERVIDORES 
DAS UNIVERSIDADES 

ACUMULAM MAIS DE 37% 
DE DEFASAGEM SALARIAL 

E ESTÃO HÁ SEIS ANOS 
SEM REPOSIÇÃO 

DA INFLAÇÃO

dívida 

Em resposta à grande mobilização dos servidores públicos do estado 

do Paraná, que acumulam mais de 37% de defasagem salarial, o gover-

nador Ratinho Júnior, em declaração à imprensa mentiu, afirmando 

que a “questão salarial dos servidores está resolvida”. Em declaração à 

imprensa, ele atacou os servidores afirmando que, “na verdade, o que 

existe é um interesse sindical, ligado a partido político. Aí é uma briga 

política e nós vamos enfrentar”.

NOTA DA SINDUNESPAR 
SOBRE A NOVA SITUAÇÃO 
DA PANDEMIA
“A pandemia não acabou”, admite em nota a própria reito-

ria da Unespar. Entretanto, é preciso que a Universidade 

cumpra a sua parte para barrar o enorme crescimento de 

casos de contaminação nos campi, que tem deixado pro-

fessores e alunos adoentados e em risco de desenvolvi-

mento de sequelas pós-covid.
LEIA NA ÍNTEGRA

VEJA NO SITE DA SINDUNESPAR

A LGU E A PRECARIZAÇÃO 
DAS CONDIÇÕES DO TRABALHO 
DOCENTE NA UNESPAR
Em meio às adversidades presentes desde sua constitui-

ção, a UNESPAR enfrenta grandes desafios para se consoli-

dar enquanto uma universidade. Os últimos anos foram 

marcados pelo brutal ataque dos governos paranaenses às 

universidades públicas do estado do Paraná.

LEIA NA ÍNTEGRA

SINDUNESPAR REALIZA 
PLENÁRIAS NOS CAMPIS 

DA UNESPAR

            Fonte: https://appsindicato.org.br/

destaque do mês

UM A MAIS 

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

ESTÃO PEDINDO 
DINHEIRO PARA LIBERAR 
VALORES DE PROCESSO 

JUDICIAIS

jurídico

A Assessoria Jurídica da Sindunespar alerta aos docentes que golpes 

estão sendo feitos via Mensagem de WhatsApp e contato Telefônico 

sobre o pagamento de valores a receber.

Assim, informamos que não exigimos, em hipótese alguma, qual-

quer pagamento prévio para a liberação de valores em nosso 

Processos Judiciais.

Fique atento, e qualquer dúvida entre em contato conosco.

ALERTA 
DE GOLPE
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