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• 1991 no Brasil
10 de junho de 1991
A DeMillus é multada por
fazer “revistas íntimas”
nas operárias.

05 de julho de 1991
Identificadas três ossadas no cemitério de Perus/SP, de militantes da Ação Libertadora Nacional
(ALN).

15 de agosto de 1991

22 de agosto de 1991

Parte do dinheiro bloqueado no Plano Collor
é liberada.

O governo Collor propõe o fim da aposentadoria por
tempo de serviço, da gratuidade do ensino superior e
da estabilidade dos servidores.

30 de agosto de 1991
A primeira-dama Rosane
Collor deixa a LBA após
uma série de denúncias de
irregularidades.

11 de setembro de 1991
Greve nacional de 60 mil
petroleiros. Collor revida
com demissões e multas.

01 de outubro de 1991
O ministro Rogério Magri nega correção plena da inflação (14,06%)
aos aposentados. Fortes protestos
ocorreram na época.

18 de outubro de 1991
O Grupo Tortura Nunca Mais identifica outras três vítimas da ditadura
enterradas no cemitério clandestino de Perus, SP.

23 de outubro de 1991
Primeiras liminares de aposentados obtêm na Justiça reajuste
de 147% negado pelo governo.

20 de novembro de 1991
Greve nacional no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

• Gestão 1991-1993

Diretoria da APUFPR consolida
representação sindical da entidade
A 16ª diretoria da APUFPR é eleita
em maio de 1991. Presidida pelo professor Lafaiete Neves, a chapa Professores em Movimento – que concorreu
como chapa única para a gestão 19911993 – vence com 621 votos dos 739
depositados em urna.
Os primeiros materiais da gestão
reafirmavam o compromisso do grupo
com a defesa do ensino público, gratuito e de qualidade em todos os níveis. A
Professores em Movimento propunhase a reforçar a organização da categoria como forma de defender melhores
condições de trabalho e salários dignos,
além de manter a luta para que os associados pudessem contar com uma série de serviços em seu benefício, como
o atendimento à saúde por parte da
UFPR, assessoria jurídica, a ampliação
da sede própria e a conclusão das obras
da chácara.

EDUCAÇÃO

Durante os dois anos de gestão, o
cenário nacional passa por mudanças
significativas. Logo no primeiro ano
de mandato do presidente Fernando
Collor de Mello, o governo apresenta o
Plano Brasil Novo – conjunto de reformas econômicas conhecido como “Plano Collor” – e o Programa Nacional de
Desestatização, responsável pela priva-

tização dos setores siderúrgico, petroquímico e de fertilizantes, entre os anos
de 1991 e 1993.
Em sintonia com esse processo, o
executivo apresenta o Projeto de Emenda Constitucional 56/91, que previa,
entre outras medidas, a alteração dos
artigos 206 e 207 da Constituição Federal de 1988. O conteúdo da PEC visava
modificar o caráter jurídico das universidades, dotando-as de autonomia para
captar recursos próprios e gerir seu
quadro de pessoal. Na análise do movimento docente, a medida pretendia
desobrigar o Estado do financiamento
das universidades e retirar do Regime
Jurídico Único os servidores dessas instituições.
Frente a essa medida, a APUFPR e
o conjunto do movimento docente se
mobilizam para debater a PEC conhecida como “emendão” e lutar contra
sua aprovação. Em maio de 1991, a
entidade lança, junto com o sindicato
nacional, uma campanha em defesa da
universidade pública. A iniciativa visava
repercutir nos meios de comunicação a
situação de abandono vivido pelas instituições de ensino público e contrapor o
viés privatista apresentado pelo governo como solução para a crise econômica.
Lafaiete Neves recorda que a po-

Posse da nova diretoria - gestão 1991/1993

lítica apresentada por Collor para as
universidades se baseava na contenção
dos recursos e congelamento dos salários dos docentes e técnicos, o que representou, neste período, um processo
de sucateamento das instituições públicas de ensino e multiplicação das redes
privadas.

APUFPR

A conjuntura nacional repercute
diretamente na forma de mobilização e
organização das atividades da Associação dos Professores da UFPR durante a
gestão 1991-1993. Em junho de 1992,
os docentes aprovam, em assembleia
geral da categoria, a transformação da
entidade em seção sindical do AndesSN e elaboram um novo regimento geral que explicita a mudança.
Assim a entidade passa a se chamar
“Associação dos Professores da UFPR
– Seção Sindical” e os seus associados
passam automaticamente a estar filiados também a entidade nacional. A
APUFPR se mantém, entretanto, com
autonomia para constituir diretoria, patrimônio e recursos próprios.
O presidente da APUFPR no período lembra que o processo de debates
sobre a transformação em seção sindical abrangeu quase quatro anos. “O processo foi muito democrático e primou
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pelo debate na base. O argumento mais
forte para ser contra a transformação
era o patrimonial. A assessoria jurídica
realizou então um parecer demonstrando que não havia risco do nosso patrimônio ser aliado pelo Andes-SN. Nós
nos mantivemos com autonomia política, financeira e patrimonial”, destaca
Neves.

GRUPOS DE TRABALHO

Para acompanhar os grandes debates nacionais e ajudar a formular as
estratégias de atuação do movimento
docente, a diretoria da APUFPR investe
na criação de grupos de trabalho locais
que atuam de maneira articulada com
os GTs do Andes-SN.
O GT de Carreira Docente é criado na APUFPR após a greve de 1991.
Durante a paralisação, aprofunda-se a
necessidade de atualizar as conquistas
obtidas em 1987, com a criação do Plano Único de Classificação e Retribuição
de Cargos e Empregos (PUCRCE), principalmente no que refere a isonomia
entre as diferentes classes da carreira.
Até abril de 1993, o GT de Carreira da
APUFPR produz quatro cadernos sobre
o tema, que funcionam como subsídio
para as atuações da Associação e do
movimento docente nacional.
Em setembro de 1992, é reativado

do Depart

o GT de Políticas Educacionais, que
passa a discutir e estudar documentos
relativos à LDB. Os GTs de Ciência e Tecnologia, de Saúde e de Verbas e Salários
também passam a se reunir com periodicidade para discutir e encaminhar
ações relacionadas com a defesa desses
temas.

REFORMAS

Em fevereiro de 1992, a APUFPR
termina as obras na chácara e reabre o
espaço para as atividades de lazer dos
associados. Com a reforma, a sede campestre da entidade, localizada perto da
Represa do Vossoroca, passa a contar
com novas piscinas, chalés e canchas
poliesportivas.
A gestão 1991-1993 também realiza a reforma da sede da entidade, com
ampliação do módulo administrativo,
construção de um novo estacionamento
e do almoxarifado e reforma do parque
infantil e dos módulos da sede. A APUFPR também adquire um microcomputador 386 com impressora e uma central
telefônica com 10 ramais.
O vice-presidente da APUFPR no
período, Flávio Zanette, relembra que
as finanças da entidade eram um motivo de preocupação na época. Além dos
compromissos financeiros assumidos
com a reforma da chácara, o processo

Debate sobre o Emendão - 08/04/1992

inflacionário, que se intensifica nos anos 90, também interfere drasticamente no caixa da entidade.
“Os ganhos que conquistamos com a
greve de 1991 representaram também
um aumento do nosso caixa e assim
conseguimos recuperar o caixa da entidade, revertendo completamente as
dívidas”, completa.
“Graças a esses ganhos, conseguimos realizar a primeira ampliação da
sede da APUFPR, praticamente dobrando o espaço. No final da gestão, conquistamos por meio de um comodato
com a Reitoria a ampliação da área em
direção ao que é hoje a ASUFEPAR. Essa
ampliação permitiu que nós começássemos a discutir a construção do terceiro módulo”, resgata Zanette.

RELAÇÕES COM OUTROS
SINDICATOS E COM A CUT

Em janeiro de 1993, a assembleia
geral da APUFPR aprova o pagamento
de uma contribuição mensal a seção
paranaense da Central Única dos Trabalhadores (CUT-PR). A medida visava
incentivar a consolidação da Central no
estado e incentivar a organização dos
trabalhadores de outras categorias.
A decisão implementa na prática o
posicionamento aprovado em dezem-

Manifestação contra o Emendão - 13/05/1992

“

bro de 1989, durante o XIII Congresso do Andes-SN, quando os docentes
aprovam a filiação da entidade à CUT.
Para Lafaiete Neves a filiação a CUT
e o debate sobre a transformação da
APUFPR em sindicato foram processos pedagógicos, que possibilitaram a
categoria docente realizar uma discussão aprofundada sobre sua identidade
enquanto parte da classe trabalhadora.
“A UFPR era tida como a Universidade mais conservadora do país. Parte
dos nossos professores não se entendia como trabalhadores e criticava a
possibilidade de se organizar com petroleiros, metalúrgicos. Foi um processo didático, pedagógico, em que construímos a concepção de que nenhuma
categoria existe sem a outra e que é
fundamental que os docentes – que
são, sim, trabalhadores – mantenham
vínculos orgânicos com as demais categorias”, analisa.

SOCIEDADE

Em conjunto com a atuação mais
constante junto ao movimento sindical, a APUFPR também se soma a luta
dos movimentos sociais pela regulamentação de direitos e em defesa de
bandeiras não diretamente ligadas a
área da educação. Em 1991, a Associação se integra ao Fórum Popular de
Saúde e participa – como entidade representante dos usuários – da 1° Conferência Municipal de Saúde, realizada
em setembro daquele ano.
Para o diretor Cultural da APUFPR
na gestão 1991-1993, Paulo Oliveira
Perna, a diretoria da entidade teve

uma participação fundamental no processo de consolidação
do Sistema Único de
Saúde (SUS), criado
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setembro de 1990
devido à pressão
dos movimentos organizados. “Uma das principais estratégias de consolidação do SUS era a de privatização adotada por Collor desparticipação da sociedade no controle de o seu primeiro ano de governo. Com
desse sistema. Três professores da área a abertura da CPI, a população vai às
da saúde participavam dessa diretoria ruas para exigir o impeachment do pree nós defendíamos como fundamental sidente e a punição dos envolvidos no
o envolvimento da APUFPR nesse siste- esquema de corrupção.
Em Curitiba, o movimento Fora
ma, discutindo a sua forma de atuação
Collor – construído principalmente por
e a forma dessa política ser aplicada”.
O mesmo processo acontece tam- estudantes articulados pela União Nabém com a construção de outras frentes cional de Estudantes (UNE) e pela União
de atuação que reúnem os sindicatos Brasileira dos Estudantes Secundaristas
e os movimentos sociais e populares, (Ubes) – também ganha as ruas a partir
como o Fórum Nacional pela Democra- do mês de agosto. A APUFPR passa a
tização da Comunicação e o Fórum pela publicar em seus informativos matérias
sobre o esquema de corrupção, realiza
Liberdade do Uso do Conhecimento.
debates e participa das manifestações e
atividades do Movimento Pró-Brasil.
FORA COLLOR
Em 25 de setembro, os docentes da
Em 26 de maio 1992, é instalado
no Congresso Nacional uma Comissão UFPR, convocados pelo sindicato, partiParlamentar de Inquérito (CPI) para cipam da passeata pró-impeachment
apurar as denúncias apresentadas por que reúne cerca de 70 mil pessoas na
Pedro Collor contra seu irmão – o então Boca Maldita. Em conjunto com as mapresidente Fernando Collor de Mello – nifestações, a APUFPR também realiza
e contra o empresário e tesoureiro de uma assembleia para analisar os possíveis desdobramentos da conjuntura
campanha Paulo César Farias.
As denúncias de corrupção, enri- nacional e passa também a pressionar
quecimento ilícito e tráfico de influên- os deputados federais do Paraná como
cia se somam ao desgaste causado pelo forma de garantir o voto pró-impeachconfisco das poupanças e pela política ment da bancada.
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Finalização da reforma da chácara da APUFPR
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• Greve 1991

Movimento docente conquista
ganhos econômicos e vitória política
contra o governo Collor
sitários da MP foi o estopim que levou o movimento a entrar em greve
com forte mobilização. “Essa, com
certeza, foi a gota d’água de um processo de desgaste iniciado logo no
primeiro ano de governo Collor, que
se pautou desde o começo em um
plano de ajuste econômico baseado no congelamento dos salários e
das poupanças e na privatização dos
bens públicos”, critica.

PERDAS SALARIAIS E AS
UNIVERSIDADES

ruim e a imagem do professor não
era valorizada”, relembra a professora Dulce Fernandes, integrante da
Comissão de Atividades da Greve de
1991. Para a docente, o abandono
levava a uma desvalorização muito
forte da carreira do professor e da
própria Universidade. “A UFPR ficou
quatro meses sem faxineiras e nós
fazíamos mutirões para realizar a
limpeza. Faltavam verbas para garantir a estrutura mínima; às vezes
faltava luz, telefone”.
A destinação de poucos recursos
para as universidades e as perdas
salariais acumuladas afetavam também a permanência e qualificação
dos docentes no quadro de pessoal
das instituições de ensino. Segundo
dados publicados nos boletins da
época, um professor universitário
no início da carreira – na classe de
Auxiliar de Ensino I – recebia cerca
de 57 mil cruzeiros, remuneração
inferior a dos professores da rede
estadual e da rede municipal de
Curitiba.
“Foi um processo no qual o setor público foi progressivamente
esvaziado, em que víamos uma série de aposentadorias precoces, em
que parcelas enormes dos docentes abandonaram suas carreiras ou
transferiram-se para o setor privado

Conforme os cálculos do Grupo
de Trabalho de Verbas do Andes-SN,
a categoria dos professores universitários acumulou perdas salariais
de cerca de 640% entre os anos de
1987 e 1991. Além da inflação – acumulada em 1.476,56% só no ano de
1990 – o poder de compra do salário
dos docentes foi prejudicado pelos
planos de ajuste econômicos conhecidos como Plano Bresser, Plano
Verão e Plano Collor I, que levam a
perdas de 26,06%, 26,05% e 93,54%
respectivamente.
Até o início do mês de junho de
1991, o Ministério da Educação havia liberado apenas 15,9% do total
de verbas aprovados para o ano. A
escassez de recursos destinados ao
financiamento das universidades gerava dificuldades
para o custeio da
manutenção da
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No dia 5 de junho de 1991, os
professores das instituições federais
de ensino iniciam a terceira greve
unificada do Setor das Federais. O
manifesto conquista uma elevada
participação da categoria. Das 52
instituições de ensino superior federais do período, 47 se somaram
à greve. Na UFPR, a paralisação tem
início no dia 7 de junho e a adesão
do corpo docente é de praticamente
100%.
O indicativo de greve é debatido inicialmente no X Congresso do
Andes-SN, realizado em fevereiro de
1991, em Curitiba. Durante os primeiros meses do ano, os docentes
elaboram uma pauta emergencial
de reivindicações que trata dos percentuais de reajuste para recuperação das perdas salariais dos últimos
anos, garantia da regularização do
repasse de verbas para as universidades, constituição de uma política de pessoal com a realização de
concursos públicos para recompor
quadro de pessoal, eleições diretas
e democráticas para escolha de dirigentes e direito de sindicalização,
com repasse da contribuição dos
docentes para o Andes-SN.
O documento é protocolado junto ao Ministério da Educação (MEC)
no dia 30 de abril. Nos meses que
se seguem, entretanto, o órgão não
apresenta propostas concretas de
negociação. No mesmo período, o
executivo encaminha ao Congresso
Nacional a Medida Provisória 296,
de 29 de maio de 1991. O documento estabelecia um reajuste de
20% aos servidores públicos civis e
militares da união, excluindo, entretanto, os docentes dessa correção
salarial.
Para Lafaiete Neves – presidente da APUFPR no período e membro
do Comando Local da Greve de 1991
– a exclusão dos professores univer-
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• Greve 1991

ATIVIDADES E
FUNCIONAMENTO DA GREVE

Durante os 107 dias de paralisação, os docentes da UFPR dividem o
trabalho de organização e planejamento da greve entre as comissões
de Atividades, Mobilização, Ética,
Imprensa, Finanças e de Calendário.
O movimento grevista organiza
visitas aos setores e departamentos
da UFPR para conversar com os docentes sobre os motivos que levaram à paralisação. Surgem assim os
debates setoriais intitulados “Parou
por quê, por que parou?”. Também
são realizados debates sobre a situação das universidades, sobre o
PL 910, a Medida Provisória 296 e
sobre a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB).
“Essas atividades mantinham

a comunidade articulada e presente, desfazendo a imagem da greve
como um espaço esvaziado. Greve é
um momento de discussão, de reflexão que deve abarcar o conjunto da
coletividade universitária”, destaca
Nunes. Para o docente, eram espaços importantes também porque garantiam uma discussão aprofundada
sobre a conjuntura política e econômica do início dos anos 1990.
Os professores em greve também realizam passeatas e atos públicos como forma de sensibilizar a
sociedade e conquistar o apoio da
população curitibana. Durante os
dias de paralisação, são realizadas
atividades na Boca Maldita, com a
exposição de painéis e fotos sobre a
Universidade.
A professora Dulce Fernandes
recorda que essas ações externas
procuravam explicitar os motivos
da greve e mostrar ao conjunto da
sociedade que essa era uma reivindicação justa, pautada não só na
questão dos salários, mas também
na defesa da universidade pública.
“Nossas manifestações eram visualmente fortes, procuravam chamar
a atenção da sociedade, aumentar
a visibilidade sobre a greve e sobre
a situação da Universidade, que enfrentava sérios problemas”.

DIFICULDADES DE
NEGOCIAÇÃO

Mesmo com o início da greve, o
governo federal não se compromete

com as reivindicações apresentadas,
não abrindo qualquer negociação
efetiva com o movimento docente
ou com o conjunto dos servidores
públicos.
Lafaiete Neves recorda que a
primeira audiência de negociação
entre os grevistas e o MEC é conquistada por meio de um manifesto
realizado em Curitiba. No dia 5 de
julho, os docentes protestam em
frente à Assembleia Legislativa durante uma visita do então ministro
da Educação Carlos Alberto Chiarelli. No ato público, os professores
aparecem vestidos com sacos pretos, em luto contra as medidas do
governo Collor. “Nós conseguimos
pressionar o ministro e arrancar
dele o compromisso de realizar uma
audiência com o nosso Comando
Geral de Greve e com a direção do
Andes-SN, o que foi determinante
para os rumos dessa greve”.
Com a pressão popular gerada
pela paralisação conjunta das várias
categorias, os docentes conseguem
derrubar no Congresso Nacional a
Medida Provisória 296/91, que excluía a categoria do aumento concedido aos servidores públicos federais naquele ano. Em substituição
à MP, o então ministro da Justiça,
Jarbas Passarinho, encaminha ao
Congresso Nacional o Projeto de Lei
n° 1390/91.
Esse projeto incluía os docentes universitários e estipulava um
reajuste médio de 67% para o ano
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em busca da manutenção do poder
aquisitivo”, aponta o professor Odilon Nunes, membro do Comando
Local de Greve.
Para o docente, o quadro dos
anos 1980 e da passagem para os
anos 1990 é marcado pela edição de
sucessivas medidas de reforma do
Estado que provocaram uma diminuição dos gastos públicos com as
áreas sociais e com o funcionalismo
público. “Assim, a história da educação superior no Brasil passou de
uma etapa em que a oferta de vagas era majoritariamente no ensino
público, para outra em que o setor
privado passa a dominar essa área”.
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• Greve 1991

de 1992, dos quais 20% seriam
adiantados no ano de 1991. Para o
movimento docente, entretanto, a
medida representava uma ação unilateral do governo, que encaminhou
o projeto para aprovação sem antes
permitir a análise e contribuição
dos grevistas. A proposta é recusada
por unanimidade entre as 47 universidades em greve, que vêem no
índice apresentado um aumento insuficiente para recuperar as perdas
acumuladas.
Apesar da oposição dos setores
em greve, o PL é aprovado e transforma-se na Lei 8216, de 13 de agosto de 1991. O movimento docente,
entretanto, permanece em greve e
aprofunda seu processo de mobilização, organizando atos públicos e
campanhas na mídia.

QUEDA DO MINISTRO

A manutenção da greve, mesmo
após a aprovação do PL, e a adoção
de uma postura baseada na articulação mais efetiva com os parlamentares e a imprensa leva a demissão o
ministro da Educação Carlos Alberto
Chiarelli.
O novo ministro, José Goldemberg, assume o então MEC em 22
de agosto de 1991. Sua primeira
medida à frente do Ministério é
suspender o pagamento do salário
dos docentes referente ao mês de
agosto, além de determinar o desconto dos dias parados. A decisão,
entretanto, é cancelada pelo Poder
Judiciário que acata o mandando
de segurança impetrado pelo Andes-SN determinando o pagamento
dos salários.

“QUEM ASSUME O QUE DIZ
ASSINA EMBAIXO”

Em conjunto com a medida repressiva, Goldemberg também apresenta um comunicado ao movimento visando encerrar definitivamente
a greve. No documento apresentado no dia 3 de setembro de 1991,
o Ministério da Educação se propõe
a encaminhar um novo Projeto de
Lei ao Congresso Nacional, que contemple parte da pauta de reivindica-

ções emergenciais protocolado pelo
Andes-SN em abril.
O movimento docente assume,
assim, a posição de manter a greve
até que o MEC oficializasse a intenção com um gesto efetivo: a assinatura de um protocolo de negociação
que materializasse o compromisso
de encaminhar o novo PL ao Congresso.
Frente à postura indecisa de
Goldemberg, o movimento grevista
apresenta a campanha “Quem assume o que diz assina embaixo” e
publica peças publicitárias nos principais veículos de comunicação do
país. A iniciativa pressiona o governo federal que, no dia 16 de setembro, assina a mensagem presidencial contendo a minuta do Projeto
de Lei.
A partir de então, o Comando
Nacional de Greve indica às assembleias gerais de cada universidade a
posição de saída unitária da paralisação. Os docentes universitários
encerram a greve no dia 20 de setembro, retornando às atividades na
segunda-feira, dia 23 de setembro
de 1991.

CONQUISTAS

Com o processo de mobilização,
os docentes conquistam um aumento significativo do salário básico, que
passou da faixa dos Cr$ 57 mil para
Cr$ 104.181,28. A retribuição pelo
mestrado aumentou de 15 para
25%; a de doutorado de 25 para
50% e a dedicação exclusiva de 50
para 55%.
Conforme cada classe da carreira, os docentes obtiveram reajuste
mínimo de 82% e máximo de 164%.
Para além das vitórias econômicas,
os professores universitários também tiveram importante conquista
política possibilitada pela união da
categoria e pela articulação com
os outros ramos do funcionalismo
público. “Nesta greve, conseguimos, mesmo com toda pressão,
recuperar uma parcela significativa
das perdas salariais e publicizar a
defesa da educação, movimentar o
país”, defende Lafaiete Neves.

• 1992 no Brasil
11 de agosto de 1992
Passeata de 15 mil próFora Collor, em São Paulo.
Nela aparecem os primeiros carapintadas.

26 de fevereiro de 1992
Vem à luz a fita cassete que envolve o exsindicalista e ex-ministro de Collor, Rogério
Magri, em suborno de US$ 30 mil.

19 de abril de 1989
É instalada uma CPI para apurar as denúncias
de Pedro Collor contra seu irmão e o empresário e tesoureiro de campanha, PC Farias.

14 de agosto de 1992
Ato Fora Collor reúne 80 mil, no Rio.

19 de agosto de 1992
Ato Fora Collor reúne 20 mil em Salvador.

24 de agosto de 1992
24 de agosto de 1992
Passeata Fora Collor reúne 150 mil no Rio de Janeiro.

Relatório da CPI incrimina o
presidente Collor.

08 de setembro de 1992
A Câmara inicia processo de
impeachment de Collor.

25 de setembro de 1992
25 de setembro de 1992

Jornal da APUFPR sobre a participação da entidade na passeata
do “ Fora Collor”.

PC Farias é indiciado em nove crimes, entre
eles, corrupção, falsificação, exploração de
prestígio e formação de quadrilha.

29 de setembro de 1992
Por 441 votos a 38, a Câmara Federal aprova o impeachment e afasta Fernando Collor da Presidência para
ser julgado pelo Senado. Fora do Congresso, cerca
de 100 mil manifestantes comemoram - milhões em
todo o país. O vice Itamar Franco assume.

02 de outubro de 1992
Itamar Franco assume interinamente a
Presidência da República.

29 de dezembro de 1992
43 parlamentares pedem ao presidente Itamar
Franco o afastamento do diretor da Polícia Federal
Amaury Galdino, denunciado como torturador durante a ditadura.

• Gestão 1993-1995

Diretoria enfrenta nova conjuntura política e
avança no processo de organização dos docentes

RELAÇÃO COM OS DOCENTES

Durante a gestão, a diretoria da
APUFPR investe em ações voltadas a
aproximar o sindicato do cotidiano dos
docentes da UFPR, estreitando os vínculos entre a entidade e o conjunto de

seus associados.
A gestão 1993-1995 consolida a
iniciativa das reuniões mensais da diretoria abertas aos associados e dá início,
em agosto de 1993, ao projeto de plantões itinerantes da diretoria nos vários
setores da UFPR.
A organização dos grupos de trabalho temáticos também é intensificada
durante o período com o aumento da
frequência dos encontros e das atividades desenvolvidas. Os GTs de Política
Educacional, Ciência e Tecnologia, Carreira e Seguridade Social passam a se
reunir semanalmente e a planejar ações
e estratégias de mobilização para cada
área. “Nós tínhamos clareza de que
precisávamos trazer os professores para
dentro da associação e os grupos de
trabalho eram uma forma de fazer essa
aproximação e, ao mesmo tempo, contribuir com debates e propostas para o
movimento docente”, explica Neves.

eleições, a APUFPR também investe em
iniciativas que propiciem a ampliação
das discussões sobre os projetos de universidade em disputa e sobre os rumos
da UFPR. Em outubro, a entidade realiza
debates e publica um informativo especial com a plataforma de gestão de cada
candidato.
Para Hideo Araki, a ampla participação e os debates realizados durante
o processo eleitoral estão relacionados
com a conjuntura de mobilização vivida
pelo corpo universitário no período anterior. “A Universidade havia vivido um
processo bastante difícil, com o governo
Collor, período de intensa mobilização
por mais recursos, abertura de concurso público, recomposição salarial. Nesse
contexto, a eleição foi bastante disputada e tanto o Faria quanto o Antunes
apresentavam projetos próximos a APUFPR e ao Andes-SN em relação à defesa
da escola pública”.

ELEIÇÃO PARA
REITORIA DA UFPR

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

O GT de Ciência e Tecnologia da
No segundo semestre de 1993, a APUFPR assume, durante a gestão 1993APUFPR organiza, em conjunto com as 1995, importância estratégica na luta
demais entidades representativas do por mais verbas para o desenvolvimencorpo universitário, a consulta à comu- to de pesquisa e na defesa da ciência e
nidade acadêmica para eleição do novo tecnologia comprometidas com as dereitor da UFPR. O pleito é realizado no mandas sociais. Entre as principais paudia 23 de novembro de 1993 e quatro tas destaca-se a luta contra a aprovação
candidatos concorrem ao cargo: Carlos do Projeto de Lei n° 824/91, conhecido
Alberto Antunes dos Santos, Iseu Affon- como “Lei de Patentes”, e pela regulaso da Costa, José Henmentação do artigo 205 da Constituição
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A Chapa Professores em Movimento é reeleita no dia 18 de maio, com 61%
dos votos válidos. Cerca de 1200 associados participaram da eleição, contabilizando 691 votos para a chapa vencedora, presidida pelo professor Lafaiete
Neves, e 446 votos para a chapa Ágora.
Pela primeira vez desde a eleição da
11° Diretoria da APUFPR – presidida pelo
professor Carlos Antunes (1981-1983) –
duas chapas se inscrevem para disputar
a direção da entidade. O vice-presidente
da APUFPR na gestão 1993-1995, Hideo
Araki, explica que, sobre à visão geral da
Universidade, a proposta das duas chapas era bastante similar devido ao fato
de que os dois grupos eram oriundos do
Movimento dos Professores.
“No período anterior, havia uma
luta unificada em defesa da redemocratização da universidade e do país com o
fim da ditadura militar. Já na década de
1990, começou a existir a explicitação de
diferenças tanto na Associação dos Professores como também, nacionalmente,
no Andes-SN. Esse foi um processo que
também aconteceu em termos de política mais geral, em que o movimento
sindical e popular, antes aglutinado no
MDB, passou a explicitar suas diferenças
e posições”, explica.
Para Lafaiete Neves, esse processo
de divisão do movimento docente também está relacionado à definição dos
candidatos a reitor da UFPR e ao peso
que a Associação dos Professores representava nessas disputas. “A APUFPR era
estratégica para a eleição da Reitoria. A
entidade não organizava chapas, mas
era um espaço que aglutinava os debates sobre a Universidade e que projetava os nomes, as lideranças. Ninguém
se tornava reitor sem antes passar pela
Associação”, aponta.
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• Gestão 1993-1995
a Assembleia Legislativa para conversar
com os deputados e realizamos reuniões com o governador”.

REFORMA DO ESTADO

Jantar do Dia dos Professores 14/10/1994
Estadual, que definia os percentuais a serem
investidos pelo governo do estado na área
de Ciência e Tecnologia.
O PL 824 propunha, entre outros pontos,
o patenteamento de seres vivos e biotecnologias. Na análise do movimento docente,
a medida abria caminho para a criação de
monopólios de cartéis internacionais, principalmente na área de fármacos e alimentos,
impondo ao país um colonialismo científico,
tecnológico e cultural.
Em 1993, a APUFPR passa a compor a
Seção Paraná do Fórum pela Liberdade do
Uso do Conhecimento – criado para lutar
contra a Lei de Patentes – junto com outras
40 entidades no Paraná e 200 no Brasil. “Essa
questão estava relacionada com um contexto muito mais amplo, em que os países da
América Latina teriam que modificar suas
leis de patente para ingressar na Organização Mundial de Comércio”, completa Araki.
A aprovação do Projeto de Lei 312/91,
que regulamentaria o artigo 205 da Constituição Estadual, também se transforma em
uma importante pauta do período. Os docentes lutam, em conjunto com a Regional
Sul do Andes-SN e a Sociedade Brasileira
pelo Progresso da Ciência, pela regulamentação do artigo que define que o “Estado
destinará, anualmente, uma parcela de sua
receita tributária, não inferior a dois por
cento, para o fomento da pesquisa científica e tecnológica”, que seria gerida por órgão
específico, com representação paritária.
Cláudio Tonegutti explica que a preocupação do movimento era garantir a destinação de uma verba fixa para C&T no estado,
que seria gerida por uma fundação de apoio.
“Estávamos bem organizados e o GTC&T
contribuía com a mobilização. Percorremos

Com a criação do Plano Real, em
fevereiro de 1994, e a eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso,
o governo federal passa a conduzir, de
forma mais efetiva, uma série de políticas que teriam como finalidade garantir
a estabilidade econômica e o equilíbrio
das contas públicas. Na exposição de
motivos da Medida Provisória nº 434,
que implementou o Plano Real, destacava-se a necessidade de “aperfeiçoar” o
programa de privatização – iniciado no
governo de Fernando Collor de Mello e
mantido por Itamar Franco – e realizar
as “reformas necessárias” no que se refere a organização federativa, sistema
tributário, elaboração do orçamento,
funcionalismo, previdência social e intervenção no domínio econômico.
No dia 16 de março de 1995, o executivo encaminha ao Congresso Nacional a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) n° 33, que tratava da reforma
da Previdência Social. A PEC enfrenta
grande resistência dos movimentos sociais e sindicatos, que se organizam para
barrar a aprovação da medida com atos
e paralisações.
A contra-ofensiva dos trabalhadores ganha força no mês de abril. Nos
dias 5 e 27 desse mês , a Central Única
dos Trabalhadores realiza uma série de
manifestações contra a reforma da previdência. Em Curitiba, a manifestação
do dia 5 reúne cerca de cinco mil pessoas na Boca Maldita. A APUFPR participa
do ato público em conjunto com as demais categorias do funcionalismo público e dos petroleiros. Além da reforma da
previdência, ganha eco também entre
os manifestantes a defesa da educação
e o repúdio às medidas do governo que
prejudicam o ensino público.

cional de educação e os conselhos setoriais de educação básica e de educação
superior; alterou o processo de escolha
de reitor, prevendo na consulta a comunidade acadêmica pesos diferentes para
docentes, estudantes e funcionários e
criou o exame de avaliação das universidades através de testes a serem aplicados aos alunos das ultimas séries dos
cursos de graduação.
“O ministro Paulo Renato adotou
uma linha de implementar um conceito
de autonomia subordinado a um modelo gerencial, de privatização do ensino.
Essa movimentação estava relacionada
ao conjunto de reformas estruturais
neoliberais colocadas no país ao longo
dos anos 1990”, explica o presidente da
APUFPR na gestão 1993-1995.
Também no processo de tramitação
da LDB verifica-se uma nova investida
do executivo sobre a proposta defendida pelo Fórum Nacional em Defesa da
Escola Pública. Após ser aprovada na
Câmara dos Deputados em 1993, a proposta de Lei segue para o Senado.
No dia 17 de março de 1995, o senador Darcy Ribeiro, alegando que o
PL apresentava inconstitucionalidades,
apresenta um novo substitutivo ao projeto. Inicia-se, então, a luta das entidades integrantes do Fórum Nacional em
Defesa da Escola Pública pela rejeição
do substitutivo. “O movimento docente
assumiu uma posição crítica em relação
a essa movimentação. Muitos dos pontos aprovados na proposta da Câmara
foram perdidos no Senado”, pontua
Araki.

EDUCAÇÃO

Em março de 1995, o governo Fernando Henrique Cardoso apresenta a
Medida Provisória 938, que feria a autonomia das universidades ao centralizar no Ministério da Educação – então
dirigido pelo ministro Paulo Renato Souza – as diretrizes de avaliação e escolha
do reitor. A medida criou o conselho na-

Manifestação contra as reforma

• 1993 no Brasil
9 de fevereiro de 1993
O diretor da Polícia Federal, Amaury Galdino, determina a busca dos corpos de 69 guerrilheiros do Araguaia
enterrados clandestinamente pelo Exército.

29 de março de 1993
A União decide indenizar as famílias de prisioneiros
políticos que foram mortos durante o período do regime militar.

02 de abril de 1993
Manifestantes protestam na Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro contra o leilão da Cia. Siderúrgica Nacional. A
empresa-símbolo da industrialização nacional é vendida pelo preço mínimo: US$ 801 milhões.

04 de junho de 1993

21 de abril de 1993
O presidencialismo vence plebiscito sobre sistema de
governo no Brasil.

14 de julho de 1993
Greve da Polícia Federal em 25 estados.

Os servidores federais encerram greve de
20 dias aceitando reajuste de 85%.

23 de julho de 1993
Seis PMs à paisana, agindo como grupo de extermínio, matam a
tiros sete meninos de rua que dormem em frente à Igreja da Candelária, Rio. Outras crianças testemunharam o massacre, que tem
ampla repercussão. O caso ficou conhecido como Chacina da Candelária.

20 de agosto de 1993
A Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa) é
privatizada por US$ 331 milhões na Bovespa. A
PM prende dezenas e fere 25 em manifestação
contrária a privatização.

15 de outubro de 1993
O economista José Carlos Alves dos Santos acusa
23 deputados e senadores, seis ministros e três
governadores de irregularidades na inclusão de
emendas no Orçamento.

20 de outubro de 1993
Começa a CPI do Orçamento.

• Greve 1993

Greve unificada dos servidores públicos federais
conquista política salarial para o funcionalismo
Em 21 de maio de 1993, a assembleia geral da APUFPR aprova – por 220
votos a 15 – a adesão da entidade a sua
oitava greve nacional. Com a decisão, os
professores da UFPR se somam ao movimento iniciado oito dias antes, com a
deflagração da primeira greve unificada
dos servidores públicos federais.
A UFPR dá inicio à greve no dia 26
de maio de 1993 e, conforme os boletins
produzidos pelo movimento grevista,
já no primeiro dia de paralisação a adesão na Universidade é de cerca de 80%,
atingindo 100% nos Setores de Ciências
Agrárias, Humanas, Exatas e Biológicas.

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

Durante os meses de março e abril,
as seções sindicais do Andes-SN que
compõem o Setor das Universidades
Federais se articulam em nível local e
nacional com os representantes dos demais sindicatos dos servidores públicos
federais, visando construir uma pauta
unificada de reivindicações.
Entre os principais pontos destacam-se a definição de uma política salarial com reajustes mensais mediante a
inflação; isonomia salarial entre os servidores dos três poderes e no interior das
IFES; verbas para o pleno funcionamento das instituições de ensino; definição
de um piso salarial e incorporação da
Gratificação de Atividade do Executivo
(GAE) ao salário.
Os servidores públicos reivindicam,
centralmente, a criação de uma política
salarial que corrija mensalmente as perdas salariais provocadas pela inflação
e que promova a isonomia entre as diferentes categorias. Com a crise provocada pelo impeachment do presidente
Fernando Collor de Mello, o programa,
que previa a redução drástica da hiperinflação é suspenso. A inflação, no
ano de 1993, atinge o acumulado de
2.780,6% – maior índice desde o início
da crise econômica brasileira no final
dos anos 1970.
O presidente da APUFPR no período, Lafaiete Neves, relembra que já em
1993 o movimento docente se mobiliza

pela incorporação da GAE, criada em
agosto de 1992, ao salário. “O governo
federal introduziu a GAE contra a vontade do movimento docente, nós queríamos reajustes nos salários e o Collor, já
com uma orientação neoliberal, passou
a introduzir as gratificações ao invés de
corrigir os salários com os índices da inflação”. Conforme Neves, a criação das
gratificações, nesse período, era negativa para o conjunto dos professores, já
que substituíam as correções salariais e
não se tratavam de remunerações estáveis, podendo ser canceladas pelos próximos governos e não computadas para
a aposentadoria.
Para o professor Cláudio Tonegutti,
neste período também cresce a defesa
da isonomia entre as diferentes categorias do funcionalismo público e, em
especial, entre os próprios professores
dentro das universidades. A criação das
gratificações e a concessão de reajustes diferenciados para o funcionalismo
provocaram uma situação de completa
disparidade entre os salários de cada
categoria. “Era uma discussão de conceito, a inflação atingia todo mundo de
forma igual, não fazia sentido que uma
categoria recebesse reajuste maior que
a outra sob o mesmo patrão. Queríamos uma política salarial que valesse
para todos, sem clientelismo”.

sas categorias”, pontua.
Ao longo dos anos 90, as entidades
representativas dos servidores públicos
consolidam seu caráter sindical e se tornam uma das principais forças combativas no período. Frente a um cenário
em que o aumento do desemprego dificulta a mobilização no setor privado, os
sindicatos do funcionalismo adquirem
importância crescente na luta contra as
reformas apresentadas pelos governos
no período.
Para Lafaiete Neves, a mudança
para o caráter sindical e a articulação
entre as diversas categorias para debater pautas específicas coloca de maneira evidente a necessidade de definir
estratégias comuns de atuação. “Em
Curitiba realizávamos atividades em
comum entre os servidores públicos
federais, apoiávamos as greves uns dos
outros e participávamos das plenárias
organizadas pela Coordenação Nacional de Entidades de Servidores Públicos
Federais, em Brasília”, aponta.
“Essas ações em conjunto nos ajudavam a pensar para além dos limites
da categoria, do corporativismo. A articulação com os outros sindicatos nos
ajudava a compreender nossa posição
comum enquanto classe trabalhadora
no serviço público”.

UNIDADE DOS SERVIDORES
PÚBLICOS FEDERAIS

Com o processo de mobilização, os
servidores públicos federais conquistam
um reajuste salarial escalonado de 85%
e a aprovação de uma política salarial
vinculada à receita líquida até junho de
1994, quando outra seria definida.
A saída da greve, entretanto, não
se dá de maneira unificada. Parte das
categorias do funcionalismo público
encerra a paralisação no dia 3 de junho,
enquanto os docentes permanecem
mobilizados para tentar negociar os
pontos ainda não atendidos da pauta
de reivindicação. Com a dificuldade imposta pelo isolamento, os professores
dão por encerrada a greve no dia 14,
totalizando 31 dias de paralisação nacional.

Tonegutti resgata que a atuação
conjunta entre as diversas categorias
do funcionalismo público se dá a partir
da conquista do direito de sindicalização dos servidores, assegurado apenas
com a Constituição de 1988, e ganha
importância com o processo de mobilização pela regulamentação do Regime
Jurídico Único (RJU), definido em dezembro de 1990. “Esses dois processos
desembocam, primeiro, na criação de
instrumentos sindicais no funcionalismo público federal que substituem as
associações. Além disso, os debates em
torno do RJU trouxeram a necessidade
de uma articulação real entre as diver-

CONQUISTAS

• 1994 e 1995 no Brasil
21 de janeiro de 1994
O relatório final da CPI do Orçamento confirma o
pedido de cassação de 18 parlamentares.

28 de fevereiro de 1994
Plano Real, o sexto em oito anos. Um indexador (URV)
precede a nova moeda, ancorada ao dólar até 1999.
Manifestantes protestam contra a revisão.

16 de março de 1994
Cerca de 1.200 estudantes invadem o Ministério da
Fazenda em repúdio ao Plano Real. A polícia os expulsa a cassetete.

19 de abril de 1994
Itamar anistia funcionários públicos demitidos
por Collor.

17 de maio de 1994
O presidente Itamar Franco devolve à União Nacional dos Estudantes o terreno de sua sede na Praia
do Flamengo, Rio, reivindicado desde 1964.

26 de abril de 1994
O Congresso Nacional Africano (CNA) de Nelson
Mandela vence com 62% a primeira eleição multiracial da África do Sul.

23 de junho de 1994
O Supremo Tribunal Federal (STF) caracteriza a tortura como delito no sistema penal. Militar que tortura passa a ser julgado pela Justiça comum.

15 de outubro de 1994
Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente
no primeiro turno com 54,3% dos votos contra
27% do petista Luiz Inácio Lula da Silva.

01 de janeiro de 1995
Fernando Henrique Cardoso toma posse
como presidente.

16 de fevereiro de 1995

24 de maio de 1995

FHC envia para o Congresso os cinco projetos da Reforma Constitucional sobre a
ordem econômica.

FHC manda o Exército ocupar as refinarias de
Paulínia, Capuava, Henrique Lage (SP) e Getúlio
Vargas (PR) para debelar greve dos petroleiros.

22 de maio de 1991

• APUFPR 1991-1995

1991

Posse da chapa Profes
sores em
Movimento, gestão 1991
-1993.

5 de junho de 1991

ve nacional do
Tem início a oitava gre
manifestação
movimento docente. A
de 45 unios
paralisa docentes e técnic
de
do 107 dias.
versidades por um perío

15 de outubro de 1991
Associação realiza jantar dançante em homenagem ao Dia dos Professores.

1992

11 de março de 1992
APUFPR cria Grupo de Trabalho dos professores aposentados.

13 de maio de 1992

blico na UFPR
Entidades realizam ato pú
da do artigo
en
contra a proposta de em
ta da autotra
e
207 da Constituição, qu
nomia universitária.

16 de Junho de 1992

25 de setembro de 1992

Assembleia aprova transformação da
APUFPR em seção sindical do Andes-SN.

APUFPR participa de passeata pró-impeachment de Collor, na Boca Maldita. Passeata
reúne 70 mil pessoas.

3 de agosto de 1992
APUFPR passa a compor o Fórum Nacional
Pela Democratização da Comunicação .

25 de setembro de 19

92

APUFPR, DCE e Sinditest
entregam dossiê
sobre a situação da UF
PR ao Ministro da
Educação, Murílio Avell
ar Hingel,durante
sessão solene do Conselho
Universitário.

Trabalhadores da Ultrafértil paralisam a produção e ocupam a fábrica para impedir a privatização da empresa, realizada no dia 24. A
APUFPR apóia a luta dos trabalhadores.

26 de junho de 1993
APUFPR soma-se a primeira greve unificada
dos Servidores Públicos Federais.

1993

• APUFPR 1991-1995

23 de junho de 1993

23 de novembro de 19

93

Entidades organizam a con
sulta a comunidade acadêmica para ele
ição do reitor da
UFPR. O docente José He
nrique de Faria é
eleito com 4594 votos.

16 de dezembro de 1993
Andes-SN lança campanha nacional pela
isonomia para lutar pelo fim das disparidades salariais existentes entre os docentes.

15 de dezembro de 1994
Adesão
APUFPR
a greve
geral
Tem
início da
mais
uma greve
geral
dasconvounivercada
pela
CUT,
Confederação
do
sidades com participação tambémGeral
de outras
Trabalhadores
e
Central
Geral
dos
Tracategorias do funcionalismo. A assembleia
Várias
paralisadabalhadores.
APUFPR decide
nãocategorias
aderir a greve,
mas
ram
suas
atividades,
reunindo
cerca
de
manter estado de mobilização e apoio per19,5
milhões
de
trabalhadores.
manente à manifestação.

Em assembleia professores da UFPR decidem fazer o vestibular usando uma tarja
preta em sinal de luto contra a política do
governo de desmonte das universidades.

1994

23 de
1922
deeabril
demaio
1994de 1991

20 de dezembro de 1994

20 de dezembro de 1994

Assembleia geral aprova construção do terceiro módulo da sede da APUFPR-SSind e
melhorias na chácara.

Assembleia aprova indicativo de greve sem
data definida, conforme recomendado pelo
setor das federais.

Ato público em defesa da Universidade na
praça Santos Andrade.

5 de abril de 1995
Dia nacional de paralisa
ção e manifestações reúne docentes, ser
vidores públicos e
petroleiros em protesto
às medidas do governo contra a educação
e a previdência.

1995

6 de março de 1995

“

O clima de
fraternidad
e era muito
presente na
quela direto
ria. Embora
nós dividíss
emos as tar
efas em
cargos, hav
ia um empr
enho geral
todos os inte
de
grantes par
ti
c
ip
a
rem
dos compro
missos, das
a
ti
v
idades
dos GTs e d
e nos revez
armos para
as
reuniões em
Brasília

16ª Diretoria – período 1993/1995
Presidente: Lafaiete Santos Neves
Vice-presidente: Hideo Araki
Secretário Geral: Cláudio Antonio Tonegutti
1ª Secretária: Elisa Maria Dalla Bona
Tesoureiro Geral: Paulo Afonso Bracarense Costa
1ª Tesoureira: Maria Suely Soares Leonart
Diretora de Imprensa e Divulgação:
Eva Cristina Rodrigues Avelar Dalmolin
Diretor Cultural: Laércio Furlan
Diretora Administrativo: Nilse Nazareno de Caetano
Diretor Jurídico: Luiz Nicolau Mader Sunyé
Diretora de Esportes: Marinês Menoncin Pacheco
Diretora Social: Estela Maria Arruda Muñoz

Conselho de Representantes - 1993/1995
Presidente: Sandra Mara Alessi Munstsch
Secretária: Lisia Beatriz Ferraz Alves
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R
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tamento de Ec
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D
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r
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Presidente da
1993-1995.

“

O Movimento
dos Professore
s era um
grupo que co
ngregava pro
fessores de
diversos agru
pamentos, era
a força
maior que un
ificada todos
nós. Eu
tenho saudad
e dessa época
, em que
discutíamos e
nos preocupá
vamos
com a Univers
idade em todo
s os seus
níveis.
FLÁVIO ZA

Professor do
Depar

NETTE

“

Presidente: Lafaiete Santos Neves
Vice-presidente: Flávio Zanette
Secretária Geral: Milena Maria Costa Martinez
1° Secretário: Hideo Araki
Tesoureiro Geral: Pulquério Bittencourt
1ª Tesoureira: Tânia Heller da Silva
Diretora de Imprensa e Divulgação:
Maria Suely Soares Leonart
Diretor Cultural: Paulo de Oliveira Perna
Diretor Administrativo: Hélio H. Simiema
Diretora Jurídico: Liane Beilinski
Diretor de Esportes: Altevir A. D. Berezowski
Diretora Social: Maria Inês Peixoto

PAULO DE
O

Professor d

“

15ª Diretoria – período 1991/1993

“

Diretorias da APUFPR
1991-1993

tamento de
Fitotecnia e
da UFPR en
Fitossanitar
ismo
tre 1975 e 20
Vice-presiden
04.
te da APUF
PR na gestão
1991-1993.

Posse da diretoria - 1991-1993

Jantar do Dia dos Professores - 1991

Finalização da Reforma da Chácara - 1991

APUFPR participa da manifestação “Collor
Impeachment Já”, em Curitiba - 1991

Manifestação da greve de 1991

Jantar do Dia dos Professores - 1992

Ilustração do Informativo nº04 da APUFPR - Fevereiro de 1992

Boletim da APUFPR
Eleições para Reitor - 1994

Greve - 1993

Manifestações contras as reformas - 1995
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