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É muito preocupante a comprovação, no primeiro turno das 

eleições, de que mais de 43% dos eleitores e das eleitoras vota-

ram pela continuidade da política genocida e de extrema direi-

ta. A candidatura de Bolsonaro/Braga-Netto não faz parte do 

campo democrático. Há real ameaça de reeleição e um segun-

do mandato colocaria a nossa frágil democracia sob risco ainda 

maior.

Assim, a Diretoria da Sindunespar, em consonância com a 

Diretoria do ANDES-SN, se posiciona pelo voto em Lula, no 

dia 30/10/22, pois tem a responsabilidade e o compromisso 

em avaliar que o contexto eleitoral impactará nas condições 

de luta, de existência dos Sindicatos.

Para continuarmos nas ruas, com independência e autono-

mia, é fundamental derrotar Bolsonaro nas urnas.

A gravidade do momento exige Votar em Lula para derrotar 

Bolsonaro nas ruas e nas urnas!

Diretoria da Sindunespar

SINDICAL
contribuição

BOLETIM 
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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

VEJA NO SITE DA SINDUNESPAR

A Sindunespar comunica, que após sucessivas cobranças a 

Reitora da Unespar, foi finalmente excluído dos contratos dos 

professores colaboradores o inciso XVI da Cláusula 8ª que proi-

bia os docentes de incitarem greves. A presença desse item no 

contrato dos professores era flagrantemente inconstitucional 

e incutia a desmobilização quanto a um direito fundamental. 

Assim, a retirada desse item é uma importante conquista 

para classe trabalhadora docente da Unespar e já havia sido 

objeto de diversas reuniões com a reitoria que, embora afir-

masse concordar com a sua retirada, não cumpria o acordado. 

Foi somente a partir da reunião do dia 05 de agosto de 2022, 

após ameaça de judicialização da questão e de denúncia ao 

Ministério Público do Trabalho é que finalmente os novos 

contratos do docentes colaboradores começaram a vir sem o 

item antigrevista. 

A Sindunespar tem se mantido aguerrida, firme e constante 

na luta pelos direitos docentes.

Juntos somos mais fortes!

DERROTAR 
BOLSONARO NAS 

RUAS E NAS URNAS!

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

VEJA NO SITE DA SINDUNESPAR

VITÓRIA DA 
NOSSA LUTA!

Destaque da Diretoria

15 DE OUTUBRO: 
QUEM LUTA, EDUCA!

Nesse dia 15 de outubro, saudamos a trajetória de luta, força e 

resistência da categoria docente.

Mesmo diante das mais diversas dificuldades, professores e 

professoras de todo o país seguem em luta em defesa da 

Educação Pública, fazendo dela instrumento de conscientiza-

ção e emancipação humana.

Celebramos a nossa capacidade de ousar, de lutar e de defen-

der a Universidade Pública Brasileira, um dos maiores sistemas 

públicos e gratuitos de ensino superior da América Latina.

Parabéns a todos e todas que educam em luta na busca de 

um futuro melhor para nossa nação!

15 de Outubro
Dia dos Professor
e da Professora.

PROFESSORES E 
PROFESSORAS QUE 

LUTAM, EDUCAM 
MUITO MAIS!

PROFESSORES E 
PROFESSORAS QUE 

LUTAM, EDUCAM 
MUITO MAIS!

Segundo Turno
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