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• 1995 e 1996 no Brasil

02 de junho de 1995

Fim da greve nacional dos petroleiros 
que durou 30 dias e foi marcada pela 
ocupação do exército as refinarias. 

17 de julho de 1996

O senado aprova a Reforma da Previdência pro-
posta por FHC. Deixa de existir a aposentadoria 
por tempo de serviço.

23 de junho de 1996

O empresário e ex-tesoureiro da campanha de 
Fernando Collor, PC Farias, é encontrado morto, 
em sua casa de praia, em Maceió, ao lado da na-
morada Suzana Marcolino. 

08 de novembro de 1995

O Senado aprova em segundo turno o fim 
do monopólio estatal do petróleo.

13 de maio de 1996

A mãe do guerrilheiro José Bronca 
é a primeira familiar de desapare-
cido político durante a ditadura 
militar a ser indenizada.

21 de janeiro de 1996

O ex-prefeito Paulo Maluf é de-
nunciado criminalmente por não 
repassar verba da educação.

11 de julho de 1995

Primeira privatização do governo 
Fernando Henrique Cardoso 
(FHC), que leiloa a Escelsa 
(Espírito Santo Centrais Elétricas), 
na Bolsa do Rio.

18 de setembro de 1987

Sancionada a Lei de Patentes, sob 
pressão dos Estados Unidos. Há pro-
testos dos sindicatos, sociedade civil 
e empresários nacionais.  O primeiro 
reflexo visível é o aumento de preço 
dos medicamentos.

28 de dezembro de 1995

O Supremo Tribunal Federal dá li-
berdade condicional a PC Farias.



Em maio de 1995, os docentes da 
Universidade elegem a Chapa Plural, 
presidida pelo professor Cid Aimbiré, 
para a direção da APUFPR-SSind no bi-
ênio 1995-1997. A eleição e posse do 
grupo se dão em meio a greve de 1995, 
período em que se intensifica o proces-
so de divisão no interior do movimento 
docente. 

As duas chapas que concorrem 
ao pleito em 1995 – Chapa Plural, de 
oposição a gestão anterior, e a Chapa 
Professores em Movimento, com um 
projeto de continuidade – contam com 
membros oriundos do grupo político 
Movimento dos Professores, frente am-
pla formada no início dos anos 80 para 
se contrapor ao projeto educacional da 
ditadura militar e lutar pela redemocra-
tização das universidades e do Brasil.  

O grupo, que começa a se decom-
por no início dos anos 90, tem como 
marco dessa divisão o ano de 1993, 
quando duas chapas oriundas do mo-
vimento se inscrevem para disputar a 
direção da Associação em maio – Cha-
pa Professores em Movimento e Chapa 
Ágora. O mesmo acontece na eleição 
para a Reitoria em novembro daquele 
ano, com a candidatura de Carlos Alber-
to Antunes dos Santos e José Henrique 
de Faria. 

Entre 1993 e 1995, a oposição se 
consolida enquanto um grupo definido 

e passa a disputar os rumos da Asso-
ciação nas assembleias da entidade e 
reuniões do Conselho de Representan-
tes e é, então, eleita em maio de 1995.  
“A ideia da chapa Plural, e assim nós 
entendemos até hoje, era que a Asso-
ciação, embora seja uma seção sindical 
e tenha uma atuação política, deve re-
presentar o conjunto dos professores 
e a pluralidade de posições políticas 
e partidárias no interior da categoria”, 
explica o professor Cid Aimbiré, pre-
sidente da gestão eleita para o biênio 
1995-1997.

Conforme Aimbiré, apesar das di-
vergências quanto aos métodos e for-
mas de atuação, os projetos políticos 
dos dois grupos eram semelhantes no 
que se refere à análise da sociedade e 
do papel da Universidade. “No fundo, 
a nossa visão política não era diferente 
da visão do grupo deles. O que era dife-
rente era a forma de atuar: nós acredi-
távamos que a negociação era a melhor 
forma de garantir benefícios para os 
docentes enquanto o outro grupo in-
vestia em ações mais radicais. Nós não 
divergíamos das idéias, nem das lutas. A 
divergência maior era como atuar”.

ORGANIZAÇÃO DA APUFPR
Com a posse da Chapa Plural, uma 

das tarefas prioritárias assumidas pela 
nova gestão foi a reestruturação admi-
nistrativa e organizacional da entidade. 
A diretoria da APUFPR-SSind reorganiza 
o departamento jurídico, retoma o fun-
cionamento dos grupos de trabalho e 
implementa mudanças visando melho-
rar o atendimento dos associados.

Uma das primeiras ações, ainda 
em 1995, é a organização de um banco 
de dados com as informações mais re-
levantes a respeito dos processos judi-
ciais. Com a compra de computadores 
e a implantação desse banco, os do-
centes passam a consultar os processos 
com mais facilidade (por telefone ou 
pessoalmente).  

Para o diretor jurídico da entidade 
no período, Manoel Caetano Ferreira 
Filho, o fortalecimento da área permitiu 
que a Associação obtivesse importan-
tes conquistas no campo judicial, além 
de possibilitar uma atenção melhor aos 
seus associados. “Essa medida acabou 
trazendo para os professores vários 
benefícios em razão de sentenças fa-
voráveis. Os professores passaram a 
ter apoio da Associação e não necessi-
tavam contratar advogados individual-
mente. Vários direitos foram reconheci-
dos pela justiça como consequência das 
ações propostas através da orientação 
da APUFPR”, relembra.

TRABALHO COM 
OS APOSENTADOS

A organização de atividades volta-
das aos docentes aposentados também 
representou um foco de atuação prio-
ritária para a gestão da APUFPR nesse 
período. São retomadas as reuniões do 
Grupo de Trabalho de Seguridade Social 
com os docentes aposentados e a APU-
FPR passa a participar do Movimento 
dos Servidores Aposentados e Pensio-
nistas (Mosap).

Aos poucos, a própria conjuntura 
de ataques aos direitos e o aumento 
do número de aposentadorias na UFPR 
devido às propostas de reforma da pre-
vidência impulsionam a organização 
do GT. Segundo Aimbiré, as políticas 
implementadas para o funcionalismo 
público afetavam a Universidade e a 
permanência do corpo docente na ins-
tituição.  “A partir de 1990, quando o 
Collor assumiu, teve início uma pressão 
forte contra o funcionalismo público. 
Muitos professores passaram a se apo-
sentar para evitar grandes perdas e com 
isso uma experiência enorme foi se per-
dendo”.  

O professor explica que a iniciativa 
de realizar as reuniões mensais tinha 
como objetivo propiciar um espaço em 
que o docente aposentado pudesse 

• Gestão 1995-1997

Material da chapa Plural para as 
eleições da APUFPR 

Gestão Plural realiza
trabalho de organização da APUFPR
e conclui contrução da sede



participar e se manter inteirado sobre 
os rumos da Universidade e da Associa-
ção ao mesmo tempo em que procurava 
manter esse professores contribuindo 
com sua experiência. “Muitos saiam re-
voltados com a Universidade e esse era 
um espaço em que eles podiam conver-
sar e debater sobre isso. Além disso, era 
uma forma de garantir a continuidade 
dessa experiência. Os aposentados con-
tribuíram muito com a nossa gestão a 
partir da bagagem que possuíam”.

CONSTRUÇÃO DO 
TERCEIRO MÓDULO

A partir de fevereiro de 1996, a di-
retoria da APUFPR dá início a constru-
ção do terceiro bloco da sede da enti-
dade, localizada na rua Dr. Alcides Vieira 
Arcoverde. A construção de um módulo 
recreativo estava prevista já no projeto 
original da sede, inaugurada em abril de 
1987.

O projeto do novo espaço previa a 
construção de um módulo de alvenaria 
e madeira com uma sala para projeção 
de filmes e realização de debates no 
subterrâneo e uma nova sala para reu-
niões e festas no térreo, totalizando 250 
metros de área construída. “O terceiro 
módulo veio completar a proposta ini-
cial de termos um espaço para reuniões 
menores e para atividades culturais e 
um barzinho para congregar os docen-
tes”, recorda a diretora Cultural da APU-
FPR na gestão 1995-1997, Maria José 
Justino.

De acordo com a então diretora, 
com a construção do espaço a APUFPR 
passa a sediar as atividades culturais e 
recreativas antes realizadas pela enti-
dade em salas e auditórios da Universi-
dade. Entre essas ações está a exibição 
e debate de filmes importantes da his-
tória do cinema. “Era uma proposta no 
sentido dos antigos cineclubes. Reunía-
mos os docentes para assistir os filmes 
e depois, com algum convidado, deba-
tíamos não só os aspectos históricos e 
sociais, mas também as questões técni-
cas da obra”. 

Em 16 de janeiro de 1997, é reali-
zada a inauguração do terceiro módulo, 
com um cardápio de queijos e vinhos e 
música ao vivo. Dois meses após a ce-
rimônia, a diretoria da APUFPR passa 
a realizar confraternizações, às sextas-

feiras, no novo salão de festas da 
entidade, com o objetivo de reunir 
os associados em um ambiente de 
descontração e amizade. Aos pou-
cos, a iniciativa passa a atrair maior 
número de pessoas e transforma-se 
em um espaço privilegiado para o 
“happy-hour” dos professores. 

CONJUNTURA
 DE REFORMAS

Ao longo do ano de 1996, a 
APUFPR realiza uma série de repor-
tagens sobre as principais reformas 
constitucionais propostas pelo pre-
sidente Fernando Henrique Car-
doso em seus primeiros anos de 
governo: reforma administrativa, 
prevista na Proposta de Emenda 
Constitucional 173/95; da Previ-
dência (PEC 33/95); e da Educação 
(PEC 233/95 e PEC 370/96).

O conteúdo dessas reformas 
apontava para a retirada de direitos 
e arrocho salarial, transferindo para 
o servidor público o ônus do déficit 
público. Em 1996, o governo federal 
empreende uma série de medidas 
visando aumentar o controle  sobre 
a folha de pagamentos e exigir o 
cumprimento do horário de trabalho 
pelos servidores por meio de assina-
tura do ponto. Cid Aimbiré explica 
que no caso dos docentes universi-
tários a exigência era descabida já 
que os professores dedicavam uma 
parte da carga horária a atividades 
de laboratório e ao planejamento de 
aulas e correção de provas em casa.

“Quando o ministro Bresser 
Pereira institui o ponto para os 
funcionários públicos federais, o 
reitor Jose Henrique de Faria apli-
ca a exigência para os docentes e 
servidores técnico-administrativos, 
para não perder apoio polí-
tico entre os técnicos. Nós 
entramos com uma repre-
sentação contra a Reitoria 
porque as características 
do trabalho docente eram 
contraditórias com a assi-
natura do ponto. Com isso, 
o reitor cede, e para evitar 
maiores conflitos, cancela 
a exigência para todos os 
servidores”.

• Gestão 1995-1997

Construção do terceiro módulo da sede

Inauguração  do Bar da APUFPR

“

“
CID AIMBIRÉProfessor do Departamento de Farmácia da UFPR desde 1982. Presidente da APUFPR-SSind na gestão 1995-1997.

A Associação não podia ser algo dirigido, 
tinha que ser ampla e defender os professores 

em geral. Então a nossa chapa era aberta e 
nós a chamamos de plural porque pregava a 
pluralidade de ideias dentro da APUFPR.

APUFPR realiza 

campanha em defesa da universidade pública



• Greve de 1995

APUFPR participa de greve 
nacional unificada dos trabalhadores

Em março de 1995, o senador Darcy 
Ribeiro apresenta um substitutivo ao Pro-
jeto de Lei Complementar 101/93 (PLC 
101/93), que tratava da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação (LDB). A medida, 
apelidada de golpe regimental, ignora o 
processo amplo e democrático de elabo-
ração do primeiro projeto da LDB – que 
durante seis anos reuniu colaborações 
de parlamentares e do movimento orga-
nizado no Fórum Nacional em Defesa da 
Escola Pública – e provoca grande indig-
nação entre os docentes.

A falta de respeito ao processo de-
mocrático e o conteúdo conservador da 
proposta apresentada por Ribeiro são o 
estopim para que o movimento docen-
te – que já sofria com as perdas salariais 
e se mantinha mobilizado em conjunto 
com outras categorias contra as reformas 
e perdas de direitos – iniciasse a sua 10° 
greve nacional.

Em 9 de maio de 1995, os professo-
res da UFPR e de outras nove instituições 
federais deflagram greve, aderindo ao 
movimento nacional unificado dos tra-
balhadores em estatais e no serviço pú-
blico, iniciada seis dias antes.  

As pautas da paralisação, protocola-
das na Presidência da Republica em 27 
de abril de 1995, reivindicam a rejeição 
do substitutivo do senador Darcy Ribeiro, 
a imediata aprovação do PLC 101/93 e a 
revogação da Medida Provisória 967/95, 
que dispunha sobre o Conselho Nacional 
de Educação e Avaliação Institucional. 

Também eram pautas centrais do 

visto que propostas como a do senador 
Darcy Ribeiro colocavam em risco a gra-
tuidade do ensino público.

Mesmo com a forte adesão, o gover-
no federal adota uma postura repressiva 
e não aceita negociar com os grevistas. 
Os petroleiros são os mais afetados pelas 
medidas truculentas, com imposição de 
multas, demissões e intervenção do exér-
cito nas refinarias já no primeiro mês de 
paralisação.

AVALIAÇÃO DA GREVE 
No dia 23 de maio de 1995, a as-

sembleia da APUFPR-SSind decide pela 
suspensão da greve após cerca de duas 
semanas de paralisação. A postura apoia-
va-se na diretriz do Comando Nacional da 
Greve e da direção do Andes-SN. A avalia-
ção pontuava que, apesar da conjuntura 
de ataques requerer um enfrentamento 
aberto e a continuidade da greve, o mo-
vimento docente estava fragilizado e di-
vidido, tornando necessário suspender a 
paralisação.

Para Lafaiete Neves, alguns fatores 
são importantes para entender a fragili-
dade da greve. Entre eles estão a resis-
tência de parte do movimento docente a 
pauta unificada, com segmentos que se 
colocavam a favor das reformas de FHC 
e criticavam a prioridade dada as pautas 
comuns entre as categorias. “Havia uma 
oposição de parte do movimento do-
cente a se identificar com a luta dos pe-
troleiros e de outras categorias do setor 
produtivo. Essa postura era equivocada. 
A meu ver era importante destacar a re-
lação que havia entre nós trabalhadores 
intelectuais e as outras categorias que 
sustentavam a Universidade com o seu 
trabalho”. 

Apesar das fragilidades, a greve de 
1995 teve como mérito ampliar a mobi-
lização e o aprofundar a discussão sobre 
a LDB e o processo de reformas, envol-
vendo os três segmentos da Universida-
de, bem como o envolvimento da comu-
nidade externa através da realização de 
vários atos públicos.

movimento a questão da reforma da pre-
vidência e a política salarial do funcionalis-
mo. Defendia-se a aposentadoria pública 
e por tempo de serviço, em contraposição 
às propostas de reforma constitucional 
apresentadas pelo governo.  Em relação 
aos salários, reivindicava-se a reposição 
das perdas e a adoção de uma política de 
reposição mensal dos salários conforme o 
Índice do Custo de Vida (ICV).

GREVE 
NACIONAL UNIFICADA

O movimento nacional unificado 
dos trabalhadores em estatais e no servi-
ço público contou com a adesão de cerca 
de 300 mil trabalhadores, entre eletrici-
tários, petroleiros, ferroviários e servido-
res das universidades, telecomunicações, 
previdência, saúde e correios. Segundo 
dados do jornal Folha de S. Paulo, a greve 
de 1995 contou com a adesão de cerca 
de 15 mil docentes das instituições fede-
rais de ensino.

O presidente da APUFPR na gestão 
1993-1995, Lafaiete Neves, explica que a 
greve tinha como eixo central o enfren-
tamento da política adotada pelo gover-
no do presidente Fernando Henrique 
Cardoso para o país, caracterizada pelas 
emendas constitucionais que possibilita-
vam a privatização das estatais, cobrança 
de taxas nas universidades e a retirada de 
direitos previdenciários

“Havia um processo de intensa pri-
vatização em curso no país desde o início 
dos anos 1990, que foi interrompida gra-

ças à mobilização popular pelo 
impeachment do presidente 
Fernando Collor de Mello, o 
que também obrigou o presi-
dente Itamar Franco a desace-
lerar esse processo. Com FHC 
esse projeto volta com força 
total, com ameaças claras de 
privatização de empresas es-
tratégicas, como a Petrobrás”, 
relembra Neves. Conforme o 
docente, essa política nacional 
afetava também a educação, 



APUFPR participa de greve 
nacional unificada dos trabalhadores

Docentes reivindicam reajuste 
salarial e lutam contra reformas 

Os docentes da UFPR se somam a 
greve nacional dos Servidores Públicos 
Federais no dia 19 de abril de 1996. A 
manifestação se estende por 66 dias e 
conta com a participação, a nível nacio-
nal, de professores universitários de 45 
Instituições Federais de Ensino Superior 
(IFES), além de um contingente total de 
cerca de 500 mil servidores públicos.

As reivindicações comuns ao con-
junto dos servidores tratavam da polí-
tica salarial do funcionalismo público, 
sem reajuste desde janeiro de 1995, e 
da ameaça de perdas de direitos com 
o processo de reformas constitucionais 
nas áreas da educação, previdência e 
administração pública.

A análise do Andes-SN sobre as três 
propostas situavam-nas no bojo das al-
terações estruturais na função e fun-
cionamento do Estado propostas pelo 
Ministério da Administração Federal e 
Reforma do Estado (MARE), que existiu 
entre 1995 e 1998. Um dos princípios 
fundamentais dessas reformas era que 
o Estado só deveria executar direta-
mente as tarefas que lhe são exclusivas, 
delegando parte das funções desempe-
nhadas – como educação, saúde e pre-
vidência social – à iniciativa privada. 

 “As políticas que vinham do gover-
no FHC eram prejudiciais para os servi-
dores públicos e isso afetava também a 
UFPR. Vários docentes se aposentaram 
para não acumularem perdas. Tratava-
se de um prejuízo enorme para o movi-
mento docente”, relembra o professor 
Cid Aimbiré, presidente da APUFPR na 
gestão 1995-1997 e membro do Co-
mando Local da Greve de 1996.  Segun-
do dados da Associação, entre os anos 
de 1990 e 1996 cerca de 670 professo-
res da UFPR se aposentaram devido às 
modificações nas regras da previdência.

PAUTA ESPECÍFICA 
Os professores universitários tam-

bém se mobilizam em prol de suas rei-
vindicações especificas, protocoladas 

versidade e ameaças da privatização do 
ensino superior público. Esse processo 
motivou a greve de 1996, que foi um 
movimento bastante forte”.

MOBILIZAÇÃO
Nos dias 13 e 14 de março, os 

docentes da UFPR paralisam suas ati-
vidades para debater a função social 
da Universidade e protestar contra a 
política de sucateamento do ensino 
superior público. Durante as manifes-
tações, os professores realizam um 
abraço simbólico do prédio central da 
UFPR, na Praça Santos Andrade, e en-
tregam panfletos a população.

O longo processo de mobilização, 
entretanto, não é suficiente para cons-
truir um consenso em torno da greve. 
A assembleia do dia 10 de abril, convo-
cada para definir o indicativo de parali-
sação aprovado no Setor das Federais, 
acaba postergando a decisão para o 
dia 16, data definida para o início da 
greve dos professores universitários.  
Nesse dia, os docentes aprovam a rea-
lização de uma consulta a comunidade 
com o objetivo de municiar a nova as-
sembleia.

A decisão final sobre a adesão é 
tomada em 16 de abril, com a  reunião 
de 247 professores na assembleia.  
Cerca de 80% deles votam a favor da 

no Ministério da Educação (MEC) em 
18 de dezembro de 1995. A pauta dos 
docentes divide-se em cinco itens: re-
ajuste salarial de 59,96%; autonomia 
universitária e carreira única; resgate 
do Projeto de Lei 101/93, da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação; esta-
bilidade no emprego e abertura de 
concurso público para repor as vagas 
existentes; e garantia de aposentado-
ria por tempo de serviço com paridade 
entre ativos e aposentados.

No dia 21 de maio de 1996, a Ple-
nária dos Servidores Públicos Federais 
decide pelo encerramento da greve 
unificada. Avaliam que, frente ao declí-
nio da adesão a greve, do acirramento 
das medidas repressivas do governo e 
do aprofundamento das dificuldades 
de mobilização entre algumas catego-
rias, é melhor encerrar o movimento 
e centrar na realização de um dia de 
greve geral.

O movimento docente, entretan-
to, decide permanecer em greve em 
defesa das pautas especificas protoco-
ladas no MEC. Além da grande mobili-
zação entre os professores, a continui-
dade da paralisação se deve também 
a situação de precariedade das univer-
sidades. 

Para o professor Ricardo Costa de 
Oliveira, membro do Comando Local 
da Greve de 1996, a 
conjuntura de refor-
mas, os sucessivos 
cortes de verbas 
para as universi-
dades e o arrocho 
salarial impulsiona-
ram a continuidade 
do movimento.  “A 
sensação de perda 
do poder aquisiti-
vo em 1996 era 
real e visível. Ha-
via também um 
grande sucate-
amento da Uni-

• Greve de 1996

“

RICARDO COSTA DE OLIVEIRAProfessor do Departamento de Ciências Sociais desde 1990. Foi membro do Comando Local da Greve de 1996

 “O governo FHC retirou todos os direitos possíveis dos professores, desde pequenas políticas que complementavam os salários, como o vale-alimentação e o anuênio. Foi uma política de terra arrasada que colocava o funcionário público e o professor como responsável pelo déficit público”. 

“



• Greve de 1996

paralisação por tempo indeterminado 
a partir do dia 19 de abril. 

UNIVERSIDADE NA RUA
No dia 10 de abril, a comunidade 

universitária retoma o projeto “Univer-
sidade na Rua” como forma de explicar 
a importância da UFPR para a socieda-
de e buscar apoio da população. Os 
professores, servidores técnico-admi-
nistrativos e estudantes de cada cur-
so passam a se revezar, em barracas 
na Praça Santos Andrade, prestando 
informações sobre as áreas de conhe-
cimentos e projetos de extensão man-
tidos pela Universidade. Os cursos de 
saúde também prestam atendimento 
à população, com orientação sobre 
o uso de plantas medicinais, uso de 
métodos contraceptivos e controle da 
pressão arterial.

 “Uma coisa que nos incomoda-
va muito durante as greves era a falta 
de mobilização. As primeiras paralisa-
ções dos anos 1980 paravam a Uni-
versidade, mas ninguém tirava férias. 
Eram um momento de efervescência 
política em que intensificamos as ati-
vidades de debate e de mobilização”, 
relembra Aimbiré. Segundo o docente, 
o reconhecimento dessas experiências 
anteriores levava a diretoria da APUF-
PR-SSind a assumir a defesa de que o 
movimento deveria ser uma “greve de 
ocupação”, em que os docentes não 
só paralisavam suas atividades como 
também aproveitavam o momento 
para debater a situação da Universida-
de com os alunos e com a população.

FIM DA GREVE
Apesar do alto grau de mobiliza-

ção da categoria, o governo mantém a 
posição de não ceder frente à pressão 
dos docentes. Somente após 41 dias de 
greve, o Ministério da Educação (MEC) 
estabelece um processo formal de ne-
gociação e, ainda assim, não se propõe 
a resolver nenhuma das reivindicações 
apresentadas.

Durante o mês de maio, os servido-
res técnico-administrativos também de-
cidem encerrar a greve, enfraquecendo 
a movimentação unificada nas univer-
sidades. A partir do dia 10 de junho, a 
diretoria da APUFPR-SSind passa a indi-
car o encerramento da greve, avaliando 

que a continuidade do movimen-
to levaria ao isolamento político 
da categoria e ao fortalecimento 
do governo. No dia 13 de junho 
a assembleia da APUFPR decide 
pelo encerramento da greve com 
o retorno as atividades no dia 26.

Além da inexistência de uma 
negociação efetiva com o gover-
no, a diretoria da APUFPR-SSind 
apontava também o declínio da 
mobilização na UFPR apesar das 
atividades permanecerem parali-
sadas. “A greve precisa ter força, 
contar com a mobilização dos 
professores. Na nossa avaliação, 
não adiantava apenas manter as 
atividades paralisadas porque 
isso não atingia o governo”.

Para o professor Francisco 
de Assis, membro do comando 
local da greve de 1998, entre-
tanto, a posição da diretoria da 
APUFPR-SSind culpava o próprio 
movimento pelas dificuldades de 
negociação com o governo e, ao 
indicar a saída, assumia uma pos-
tura irresponsável com relação ao 
processo de mobilização. “Toda 
greve da Universidade é um mo-
mento complicado já que ela é 
resultado de uma falta de sensibi-
lidade do governo de negociar no 
momento anterior. Normalmen-
te, as greves são longas e difíceis, 
não porque o movimento docen-
te quer, mas porque é preciso 
forçar uma correlação de forças 
na qual o governo seja obrigado 
a negociar”, relembra.

Na avaliação do professor Ri-
cardo Costa de Oliveira, o fim da 
greve apontava naquele momen-
to para uma concepção política 
que priorizava a convivência e a 
conciliação com o Ministério da 
Educação e não para o enfren-
tamento às políticas impostas. 
“A greve era a única alternativa 
para que conseguíssemos frear o 
projeto do governo de desmon-
te da educação. Sem as greves, 
o projeto hegemônico no Brasil 
hoje seria o do Banco Mundial e 
veríamos a privatização do ensino 
superior como aconteceu em ou-
tros países”, critica.

Diretoria da APUFPR 

indica o fim da paralisação 

Assembleia decide pelo fim da greve de 1996

APUFPR consulta 800 professores 

antes de deliberar sobre a greve

Boletim da greve critica falta 
de sensibilidade do governo
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05 de novembro de 1997

Paulo Maluf, após conversa com FHC encerrada 
com um abraço, anuncia que o apoiará na elei-
ção presidencial de 1998.

16 de julho de 1997

O Senado aprova a Lei da privatização-desnacio-
nalização da indústria do petróleo.

07 de abril de 1997

Sancionada a lei que torna a tortura 
crime inafiançável. Criada a Secreta-
ria de Direitos Humanos.

09 de julho de 1997

FHC aprova na Câmara o fim da esta-
bilidade dos servidores públicos.

28 de janeiro de 1997

A Câmara aprova a emenda da reeleição, 
que visa dar novo mandato a FHC. 

10 de março de 1997

O fotógrafo Sebastião Salgado lança o livro 
“Trabalhadores”.

24 de abril de 1997

A União admite sua culpa na morte 
do estudante  Édson Luís, em 1968, 
e indeniza sua família.

18 de junho de 1997

A Câmara aprova a Lei que permite privatizar 
e desnacionalizar as telecomunicações.

24 de junho de 1997

Quatro mil policiais militares em greve ru-
mam para o palácio do governo. Choque com 
fura-greves mata um cabo. Ocorre a inter-
venção do exército. A greve obtém aumento 
emergencial de 48%.



• Gestão 1997-1999

Gestão Sintonia reformula política 
de comunicação da APUFPR-SSind

No dia 22 de maio de 1997, é reali-
zada a cerimônia de posse da Chapa Sin-
tonia para a diretoria da APUFPR-SSind. 
Eleita para o biênio 1997-1999 com um 
projeto de continuidade, a chapa presi-
dida pelo professor José Braga Portella 
torna-se a 18° Diretoria da entidade, 
vencendo nas urnas a chapa de oposição 
Professores em Movimento.

Entre as primeiras ações da nova 
gestão destaca-se a reformulação da po-
lítica de comunicação adotada pela en-
tidade até o momento. “O informativo 
tradicional, aquele chamado ‘boletim da 
APUFPR’ havia ficado um tanto desgasta-
do. Nós pensamos em aproveitar o mo-
mento de grande participação dos pro-
fessores na vida da associação por causa 
das eleições para mexer na comunicação 
e criar formas de animar os professores, 
de chamá-los para as assembleias, ati-
vidades do bar, sessões de cinema”, ex-
plica o presidente da APUFPR-SSind na 
gestão 1997-1999.

Conforme Portella, a proposta da 
nova diretoria era estruturar uma polí-
tica combinada composta por três for-
mas de comunicação: um jornal mensal 
com entrevistas e artigos de opinião; 
um informativo semanal distribuído nas 
quintas-feiras com notícias curtas e a 
programação da APUFPR; e campanhas 
publicitárias em outras mídias, como ou-
tdoors e o programa “Minuto APUFPR-
SSind” em uma estação de rádio local.  

dores técnico-administrativos aposenta-
dos, funcionários da Funpar e aos médi-
cos residentes.

“A APUFPR realizou uma série de as-
sembleias para discutir o tema, nas quais 
o assunto era pautado e abria-se espaço 
para os docentes manifestarem suas 
opiniões, visando formar um consenso 
a respeito. Acabou vencendo a posição 
de que o conjunto dos professores deve-
ria votar segundo o argumento de que a 
APUFPR representava os docentes ativos 
e aposentados, e que, por isso, não po-
deria tomar uma posição que fosse con-
tra uma parte da sua categoria”.

No dia 13 de novembro de 1997, 
o professor Carlos Antunes é eleito rei-
tor da UFPR com 4.485 votos, cerca de 
1.400 a mais que a segunda colocada, 
professora Maria Amélia Sabagg Zainko, 
que obteve 3.012 votos. 

ARTE, CULTURA E LAZER
O secretário Geral da APUFPR-SSind 

na gestão 1997-1999, Marco Antonio 
Randi, relembra que um dos objetivos 
centrais da gestão Sintonia era recupe-
rar o caráter associativo da APUFPR por 
meio de atividades e ações que propi-
ciassem uma reaproximação dos docen-
tes com a entidade. “Nós entendíamos 
naquela época que a vertente de puro 
sindicalismo adotada por algumas ges-
tões anteriores havia afastado os profes-
sores da Associação. A direção do nosso 
Sindicato Nacional era um tanto radical 
no sentido de não colocar muitas pro-
postas de discussão na mesa, mas ser 
contra as propostas que eram postas e 
isso havia alcançado um nível de satura-
ção para os professores, que não tinham 
mais interesse em se aproximar da enti-
dade”, explica.

Durante os dois anos de gestão, a 
diretoria da APUFPR-SSind investe em 
uma série de atividades culturais e recre-
ativas. O grupo de trabalho de Segurida-
de Social e Assuntos de Aposentadoria 
(GTSSAA), que reúne os docentes apo-
sentados da UFPR, passa a dedicar parte 
das suas reuniões mensais a momentos 

“O conceito de trilogia, que deu o nome 
ao nosso jornal mensal, era investir em 
três formas de os acontecimentos das 
APUFPR chegarem aos professores, sen-
do que uma delas ultrapassava esse limi-
te e alcançava também outras parcelas 
da sociedade”.

Para além do formato diferenciado 
divido em três veículos, a política de co-
municação da gestão Sintonia também 
se destaca pelas diferenças no conteúdo, 
adotando uma linha opinativa no jornal 
mensal Trilogia e notas rápidas e bem hu-
moradas no informativo semanal. 

ELEIÇÃO PARA REITOR
A posse da nova gestão coincide 

também com o período em que as en-
tidades representativas da comunidade 
universitária organizam o processo de 
consulta para escolha dos novos reitor 
e vice-reitor da UFPR. Os professores 
Acácia Zeneida Kuenzer, Aldair Tarcísio 
Rizzi, Carlos Roberto Antunes dos Santos 
e Maria Amélia Sabagg Zainko se inscre-
vem para disputar o pleito.

A APUFPR-SSind participa da orga-
nização do processo eleitoral junto com 
o sindicato dos servidores técnico-admi-
nistrativos e com o Diretório Central dos 
Estudantes (DCE), visando garantir a con-
tinuidade da tradição democrática den-
tro da UFPR inaugurada em 1981, com a 
escolha do professor José Lamartine Lyra 
Neto, que não foi empossado pelo Con-

selho Universitário.
O presidente da APU-

FPR no período relembra 
que a principal polêmica 
entre as entidades que or-
ganizaram a consulta em 
1997 referia-se ao direito 
dos aposentados votarem 
nas eleições. Segundo 
Portella, a Associação foi 
a primeira entidade a se 
posicionar favorável a par-
ticipação do segmento, o 
que pressionou o Sinditest 
e o DCE a estenderam esse 
direito também aos servi-

Docentes comemoram o Dia do Professor de 1998 
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APUFPR se mobiliza contra 

implantação de usina no litoral do Paraná 

Assembleias passam a ser 
realizadas na sede da APUFPR

Gestão Sintonia investe em novo 

plano de comunicação

Entidades organizam consulta 

que elege o reitor Carlos Antunes

“ “

MARCO ANTONIO RANDI

Secretário Geral da APUFPR-SSind na gestão 1997-1999. 

Professor do Departamento de Biologia Celular da UFPR desde 1992.

O que a gente tentava fazer naquele 

momento com relação à comunicação era 

trazer novamente o professor para dentro da 

Associação dos Professores, não só enquanto 

sindicato, mas também enquanto uma 

associação. E, em função disso, a comunicação 

era uma via importante.

de confraternização e debates sobre di-
ferentes manifestações culturais.

A gestão Sintonia dá continuidade 
ao projeto de exibição de filmes segui-
dos de debate entre os docentes. Com 
a conclusão das obras do terceiro mó-
dulo da entidade, essas atividades pas-
sam a ser realizadas na sede da APUF-
PR.  A Associação promove o concurso 
fotográfico “UFPR: o meu olhar”, com o 
objetivo de incentivar a produção cul-
tural entre os associados e selecionar 
fotos da Universidade para o calendário 
da APUFPR de 1999. A gestão também 
realiza eventos esportivos para propor-
cionar formas de recreação e confrater-
nização entre os docentes. Em outubro 
de 1998, é realizado o II Torneio de Tê-
nis de Mesa da APUFPR, que conta com 
a participação de vários professores, 
tanto nos jogos como na torcida.

 
TERMOELÉTRICA 

Em setembro de 1997, a diretoria da 
APUFPR se mobiliza para discutir o pro-
jeto de construção de uma usina termo-
elétrica no litoral do Paraná. Inicialmen-
te anunciada para o município de Pontal 
do Paraná e posteriormente alterada 
para Paranaguá, a usina utilizaria carvão 
mineral como fonte de energia térmica. 
José Braga Portella explica que a princi-
pal preocupação da entidade referia-se 
aos impactos ambientais causados pela 
termoelétrica, já que a queima do car-
vão libera gases que poluem o ar e que 
contribuem para o aumento do efeito 
estufa e da chuva ácida. 

Conforme o docente, a APUFPR-
SSind participou das manifestações con-
trárias a instalação da usina e também 
encabeçou a realização de um seminário 
nacional em conjunto com a Universida-
de para debater matriz energética. “Esse 
seminário teve um peso muito grande 

para impedir a instalação da usina. Ser-
viu também como um exemplo de atua-
ção dos professores enquanto acadêmi-
cos e intelectuais, que é o melhor que 
nós poderíamos fazer para contribuir 
com aquela causa, não esquecendo a 
militância de rua que também foi feita”, 
aponta o ex-presidente da entidade.

 REGULAMENTAÇÃO DO 
ART.205 DA CONSTITUIÇÃO

Em 9 de janeiro de 1998, o gover-
nador publica a Lei n° 12020, regula-
mentando o artigo 205 da  Constitui-
ção do Estado do Paraná que trata dos 
percentuais orçamentários a serem 
destinados ao fomento da pesquisa 
científica e tecnológica no estado.

Entre os anos de 1989, quando a 
Constituição Estadual é promulgada, e 
1998, o movimento docente se man-
teve atuante na luta pela regulamen-
tação do artigo que definiria a desti-
nação de 2% do orçamento do estado 
para Ciência e Tecnologia e a criação 
de um órgão específico para gerir es-
ses recursos, com representação pari-
tária. A APUFPR participa dos debates 
e  manifestações a respeito por meio 
do GT de Ciência e Tecnologia em con-
junto com a Regional Sul do Andes-SN 
e a Sociedade Brasileira Pelo Progresso 
da Ciência.

A Lei n° 12020 institui o Fundo Pa-
raná, cujos recursos seriam divididos 
entre a Fundação Araucária e o Institu-
to de Tecnologia do Paraná (Tecpar). “O 
resultado não foi propriamente aquele 
pelo qual nós batalhamos. Os 2% des-
tinados a Ciência e Tecnologia foi re-
partido: 20% para Fundação Araucária 
e 80% para a Tecpar, sob controle do 
governador”, explica Portella.



06 de fevereiro de 1998

 A PM expulsa do plenário da Câmara caravana sindical 
que repudia a reforma da Previdência gritando “ou pára 
a reforma ou paramos o Brasil”.

• 1998 no Brasil

10 de agosto de 1998

Greve no porto de Santos (SP).

13 de novembro de 1998

O FMI anuncia empréstimo de US$ 41,5 bilhões ao 
Brasil, em troca do corte nos gastos públicos. 

04 de outubro de 1998

FHC é reeleito presidente no 1º turno com 
54,27% dos votos válidos contra 31,71% de 
Luiz Inácio Lula da Silva.

08 de outubro de 1998

Quatro dias após ser reeleito, FHC anuncia 
acordo com o FMI, incluindo pacote fiscal com 
drástico corte nos gastos sociais.

11 de fevereiro de 1998

Com o Congresso cercado por manifestantes, espancados 
pela cavalaria da Polícia Militar, a Câmara aprova em 1º tur-
no a Reforma da Previdência. Manifestações acontecem por  
todo o Brasil. 

08 de julho de 1998

Alunos, professores e funcionários da UFRJ, Rio, 
ocupam a Reitoria contra o reitor imposto por 
FHC.

29 de julho de 1998

Privatização da Telebrás levanta R$ 22 bilhões. Capitais 
da Espanha, Portugal e Estados Unidos controlam o se-
tor. A PM reprime protesto, fere 44 e prende 32.



Docentes mantêm greve de 
104 dias contra projeto do governo

No dia 15 de abril de 1998, pro-
fessores da APUFPR-SSind aderem à 
paralisação nacional dos docentes uni-
versitários iniciada em 31 de março. A 
greve de 1998 se estende por 104 dias 
tornando-se a segunda paralisação 
mais longa da categoria até então. No 
início, a manifestação conta com a par-
ticipação de 17 seções sindicais, mas o 
movimento se amplia e se intensifica ao 
longo da primeira quinzena, conquis-
tando a adesão de 51 Instituições Fede-
rais de Ensino (IFES), além de servidores 
técnico-administrativos e estudantes.

Os docentes em greve reivindicam 
reajuste salarial de 48,65%, recompo-
sição do quadro de docentes das uni-
versidades, ampliação de vagas com 
abertura de novos concursos e a reti-
rada da Medida Provisória 1616/16, 
que instituía o Programa de Incentivo 
a Docência (PID).

Sem reajuste salarial desde janeiro 
de 1995, os professores universitários 
acumulavam perdas salariais signifi-
cativas. Segundo dados do Departa-
mento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese), 
só no período após a implantação do 
Plano Real a inflação foi de 65%. José 
Braga Portella, presidente da APUFPR-
SSind na gestão 1997-1999 e membro 
do Comando Local da Greve, relembra 

PROGRAMA DE 
INCENTIVO A DOCÊNCIA

Após três anos sem conceder rea-
juste salarial aos professores, o gover-
no apresenta o Programa de Incentivo 
a Docência (PID). Segundo o Ministé-
rio da Educação, o projeto tinha como 
finalidade valorizar o envolvimento 
de docentes com o ensino, estimulan-
do a modernização e transformação 
do ensino de graduação.

Na avaliação do movimento do-
cente, entretanto, o Programa apre-
sentava uma série de ataques aos 
princípios defendidos pela categoria, 
introduzindo uma lógica produtivista 
e concorrencial nas universidades.  O 
PID previa a criação de cerca de 17 mil 
bolsas com valores que variavam en-
tre R$450,00 e R$1.100 dependendo 
da titulação. O benefício, apresenta-
do como uma forma de substituir o 
reajuste salarial, não atenderia aos 
mais de 50 mil professores que le-
cionavam nas universidades federais 
no período. Também eram excluídos 
do PID os docentes de 1º e 2º graus 
das Instituições Federais de Ensino, os 
professores não titulados, os que es-
tivessem cursando pós-graduação, os 
docentes em regime de 20 horas e os 
professores aposentados.

Para os docentes, a proposta tam-

que a falta de negociação salarial en-
tre o governo e movimento docente 
ao longo desse período acarretava em 
uma diminuição do poder de compra 
do salário dos professores, além de re-
presentar impactos na própria compo-
sição do quadro docente. 

“A questão salarial ficava mais 
pesada e em decorrência disso os pro-
fessores passaram a diminuir a sua 
carga horária, pedir demissão, o que 
agravava a situação de recomposição 
do quadro de pessoal. Esse quadro ia 
ficando cada vez pior, causando uma 
defasagem bastante grande do núme-
ro de professores”.

Em sintonia com o arrocho sala-
rial, os docentes verificavam também 
um processo de corte dos recursos 
destinados à educação. No orçamento 
aprovado para o ano de 1998, o Minis-
tério da Educação deixaria de repassar 
R$500 mil para a UFPR. As universida-
des também sofrem com o processo 
de diminuição planejada do número 
de docentes no ensino superior, com o 
incentivo a demissão por meio do Pro-
grama de Demissão Voluntária (PDV), 
e o represamento das vagas liberadas 
por aposentadoria ou demissão ao 
mesmo tempo em que se verifica a 
proibição de concursos que poderiam 
repor essas vagas.

• Greve de 1998

“

HIDEO ARAKIProfessor do Departamento de Geomática da UFPR desde 1989. Foi membro do Comando Local da Greve de 1998.

“ A resposta do governo as nossas reivindicações foi um Programa imposto por meio de Medida Provisória, sem discussão com a categoria. Pedíamos reposição salarial e o que nos foi  imposto era uma bolsa que deixaria uma grande parte dos professores de fora.
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bém rompia com o princípio da indis-
sociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão, assegurado na Constituição 
Federal de 1988. A MP 1616/16 pre-
via que, para receber a bolsa, o do-
cente deveria dedicar 10h semanais 
ao ensino, incluindo obrigatoriamen-
te 6h semanais na graduação. Como 
a proposta definia que os professores 
concorreriam às bolsas por meio do 
acúmulo de pontos, temia-se que a 
pesquisa e extensão fossem despreza-
das em prol da opção mais vantajosa.

“O PID era apresentado como 
uma possibilidade de obter ganhos 
salariais a partir de um incremento 
das aulas dadas na graduação. A pri-
meira crítica do movimento docente 
era que o PID, além de ser uma forma 
disfarçada de reajuste salarial, trazia 
consigo uma desvinculação da gradu-
ação e da pós-graduação”, relembra 
Portella. 

Durante o 17° Congresso do An-
des-SN – realizado no início de feve-
reiro de 1998, em Porto Alegre (RS) –, 
os docentes debatem o conteúdo da 
PID e aprovam o início de um “estado 
de greve” em resposta a proposta do 
governo federal. A decisão não afeta 
o funcionamento das universidades 
imediatamente, mas era um sinal de 
que os professores poderiam paralisas 
suas atividades a qualquer momento.

NEGOCIAÇÕES DA GREVE
Mesmo com o início da paralisa-

ção, o governo federal não se propõe 
a negociar a pauta de reivindicações 
protocolada pelos docentes no MEC 
em dezembro de 1996 e reapre-

sentada em março de 1998.  Na 
análise do movimento docente, 
o governo não estava disposto 
a abrir negociações reais, mas 
é obrigado – devido à grande 
cobertura obtida pela greve na 
mídia – a receber os grevistas 
para aparentar interesse em re-
solver o impasse. O ministro da 
Educação, Paulo Renato Souza, 
só recebe os grevistas no 43º dia 
de paralisação e não apresenta 
perspectivas de resolução do 
impasse.

A posição defendida pelo 
MEC é a de só iniciar um proces-
so efetivo de negociação após os 
docentes sinalizarem a saída da 
greve. Também se propunha a 
discutir reivindicações econômi-
cas apenas para os docentes da 
ativa, excluindo aposentados e 
pensionistas.

A Medida Provisória segue 
em tramitação no Congresso Na-
cional. Conforme o professor Hi-
deo Araki, membro do Comando 
Local da Greve de 1998, os do-
centes adotam como principal 
estratégia a mobilização junto 
aos parlamentares para que es-
ses votem contra a MP. No dia 
13 de maio de 1998, os grevis-
tas obtêm a primeira vitória do 
movimento. “Um dos pontos de 
pauta era a retirada desse proje-
to que estava no Congresso Na-
cional. Conseguimos conquistar 
a rejeição da medida provisória, 
mas em seguida o governo apre-
sentou a proposta da GED”. 

• Greve de 1998
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Greve de fome consegue ampliar 

cobertura da greve na mídia

APUFPR realiza paralisações 

programadas nos meses de março e abril

Docentes organizam um 

“banco da greve” para garantir paralisação
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Docentes conquistam 
retirada do PID, mas greve continua

No final do mês maio, o Ministé-
rio da Educação volta a empreender 
esforços para encerrar a greve dos 
professores universitários. Ao mesmo 
tempo em que propõe a discussão so-
bre a criação de um novo projeto de lei 
a ser remetido ao Congresso Nacional,  
o governo intensifica as ações de into-
lerância e suspende o pagamento dos 
salários dos docentes.

Na UFPR, o impacto da medida 
é revertido a partir da criação de um 
“Banco da Greve”. Através dele os do-
centes associados à APUFPR poderiam 
emprestar até mil reais para cobrir 
suas despesas enquanto os salários 
não fossem liberados. A entidade tam-
bém procura disponibilizar crédito em 
supermercados e outros estabeleci-
mentos comerciais.

“A greve resistiu a esse corte de 
salário porque nós estávamos prepa-
rados e não fomos pegos de surpresa 
com a suspensão do pagamento. Hou-
ve um processo de mobilização ante-
rior e a APUFPR conseguiu uma verba 
que pode proporcionar um alívio aos 
docentes”, relembra o presidente da 
APUFPR-SSind no período.

GRATIFICAÇÃO DE 
ESTÍMULO A DOCÊNCIA
No dia 28 de maio, o MEC apre-

senta, em audiência com os grevistas, 

GREVE DE FOME 
Diante da intransigência do gover-

no e da ofensiva deste contra o movi-
mento grevista, os docentes passam a 
discutir a proposta de realizar uma gre-
ve de fome como forma de garantir a 
abertura de negociações e o pagamen-
to dos salários suspensos.

No início de junho, a proposta é 
discutida nas assembleias gerais. Par-
ticipariam da greve de fome apenas 
docentes que se voluntariassem e que 
fossem avaliados por médicos. Além 
disso, os voluntários contariam com 
acompanhamento médico permanen-
te e presença de apoiadores durante o 
período de restrição alimentar. 

 No dia 15 de junho, 18 profes-
sores iniciam um processo de greve 
de fome que se estende por 12 dias. 
O professor da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), Rai-
mundo Nonato Nunes, participou da 
manifestação e conta que a greve de 
fome foi resposta a um embate muito 
grande entre governo e movimento 
docente.   “Foram 12 dias de intensa 
luta. Em função do meu sentimento  e 
daquilo que eu estava defendendo em 
nenhum momento eu senti fome, em 
nenhum momento senti medo. Conse-
gui terminar a greve de uma maneira 
muito tranquila”, relembra.

Em conjunto com a greve de fome, 

os pontos centrais do Projeto de Lei 
que cria a Gratificação de Estímulo a 
Docência (GED). O Ministério recua 
em alguns pontos anteriormente apre-
sentados no PID, como a exclusão dos 
aposentados e a obrigatoriedade de 
um número de aulas fixas na gradua-
ção.

O valor do GED seria calculado em 
função do nível de titulação, posição 
na carreira, regime de trabalho e do 
número de pontos acumulados pelo 
docente de acordo com três critérios: 
número de aulas semanais dedicadas 
à docência em curso regular (gradua-
ção ou pós-graduação), resultado da 
avaliação de desempenho docente e 
resultado da avaliação da sua produ-
ção acadêmica.  Propunham também 
a extensão da GED aos aposentados no 
valor de 60% dos pontos máximos.

Entretanto, para a maioria das 
associações de docentes – represen-
tadas no Comando Nacional da Greve 
(CNG) – a proposta da GED mantinha 
o caráter produtivista e excludente. 
“Essa proposta também não atendia 
as nossas reivindicações no sentido de 
que colocava a gratificação condicio-
nada a produtividade e a obtenção de 
uma pontuação. Além disso, substituía 
a concessão de reajuste pela criação 
de mais uma forma de gratificação”, 
critica Araki.
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encerrada no dia 26 de junho, o movi-
mento docente elabora a proposta de 
um substitutivo ao Projeto de Lei da 
GED, já em tramitação no Congresso 
Nacional. No dia 24 de junho, o Co-
mando Nacional da Greve encaminha 
a proposta de substituir a GED por 
uma Gratificação de Atividade Acadê-
mica (GAA).

A proposta do movimento docen-
te previa valores de gratificação seme-
lhantes ao da GED, com a diferença de 
garantir a inclusão de todos os docen-
tes ativos (1°, 2° e 3° grau das IFES), 
aposentados e pensionistas, respei-
tando o principio da paridade. A con-
cessão das bolsas também não estaria 
submetida a um sistema produtivista 
de pagamento por tarefas conforme a 
avaliação prevista na GED estabelecia. 
O substitutivo, entretanto, é abando-
nado com a posse da nova diretoria do 
ANDES-SN.

ELEIÇÃO DO ANDES-SN 
E A SAÍDA DA GREVE

Nos dias 12 e 13 de maio, ocorre a 
eleição para a diretoria do ANDES-SN. 
A chapa de oposição “Ganhar a Andes 
para não perder a Universidade”, presi-
dida pelo professor Renato de Oliveira 
(ADURGS), vence o pleito. 

Com a posse do grupo, no dia 26 
de junho de 1998, a nova diretoria 
do Sindicato Nacional empreende es-
forços visando negociar melhorias na 
proposta da GED. Devido ao calendá-
rio eleitoral, o projeto deveria ser san-
cionado pelo presidente da República 
até o dia 3 de julho, senão o reajuste 
só poderia ser concedido no final do 
ano já que pela legislação o governo 
fica impedido de conceder aumento a 

funcionários públicos nos três meses 
que antecedem as eleições.

A nova diretoria conquista alguns 
avanços na proposta inicial, como a de-
finição de um reajuste emergencial sob 
a forma de gratificações com valores 
entre R$50 e R$700. Também garante 
a participação de dois representantes 
do ANDES-SN na comissão que iria de-
senhar o projeto nacional de avaliação 
docente, sobre a qual incidiriam novas 
gratificações variáveis de acordo com o 
desempenho de cada professor. 

Jose Braga Portella – que também 
fazia parte da nova diretoria como 1º 
Vice Presidente Regional Sul – explica 
que a posição de negociar a GED foi 
motivada pela análise de que tratava-
se da única forma de garantir a saída 
da greve com um reajuste assegura-
do. “A diretoria, especialmente a pre-
sidência, utilizou o resultado eleitoral 
para dar sustentação a sua posição de 
negociar a GED. Não aceitar a gratifica-
ção e manter a greve era uma posição 
irrealista, cujo resultado seria não ter 
ganho algum. Avaliávamos que após 
aquele movimento forte, de quase três 
meses, sair da greve sem nenhuma 
conquista seria desastroso”.

REPERCUSSÕES DA SAÍDA
A decisão da diretoria, entretan-

to, desagrada parte do movimento 
docente visto que a negociação é fei-
ta sem o aval das assembleias gerais 
e do Comando Nacional de Greve, ór-
gão formado por representantes elei-
tos em assembleia gerais em todas 
as universidades. No dia 3 de julho, a 
assembleia geral da APUFPR aprova 
uma moção de repúdio a nova direto-
ria do ANDES-SN por 

ignorar a legitimidade do CNG e rea-
lizar negociações com dirigentes do 
executivo e do legislativo em franco 
desacordo com as orientações apro-
vadas até então nessas instâncias.

A moção de repúdio reafirma a 
crítica de que a diretoria abandonou 
docentes do 1° e 2° grau, que em 
nada foram contemplados; traiu os 
aposentados e pensionistas que pas-
sam a ter vencimentos rebaixados em 
relação aos ativos; e renunciou a um 
dos principais motivos do movimento 
de greve ao aceitar a instituição do 
sistema de pagamento por tarefas.

Para o professor Francisco de Assis 
Marques, que participou da greve de 
1998 e mantinha-se organizado como 
oposição à gestão 1997-1999 da APU-
FPR-SSind, a ação da diretoria do AN-
DES-SN no período representa um dos 
momentos de maior desrespeito aos 
mecanismos de democracia interna da 
história do sindicato. “Foi antiético ne-
gociar com o governo à revelia daquilo 
que estava estabelecido por meio das 
assembleias gerais. A nova diretoria 
negociou por trás das instâncias de 
decisão do movimento. Isso significou 
um desgaste muito grande para esse 
grupo mostrando que de fato não era 
uma diretoria democrática”, critica.

De acordo com Hideo Araki, a gre-
ve é encerrada pouco depois da nego-
ciação da diretoria com o governo. “A 
saída se deu sem conquistar as reivin-
dicações colocadas anteriormente. 
Não se atingiu as reivindicações colo-
cadas em pauta, a não ser a retirada 
do PID. Havia grande frustração nesse 
sentido, mas não havia mais margem 
para negociação”, relembra.
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“

JOSE BRAGA PORTELLAProfessor do Departamento de História da UFPR desde 1993. 
Foi presidente da APUFPR-SSind na gestão 1997-1999 e membro 

do Comando Local da Greve de 1998.

“ Defendemos a ideia de que fizéssemos paralisações parciais de um ou dois dias durante os meses de março e abril. Essas paralisações eram preenchidas com atividades e manifestações. Era uma forma de não só anunciar que a Universidade estava parada, mas de difundir um clima de mobilização.
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05 de maio de 1999

Os ex-presidentes do TRT-SP Nicolau dos San-
tos Neto e Delvio Buffulin são condenados pelo 
TCU a devolver R$ 57,37 milhões aos cofres pú-
blicos.

05 de fevereiro de 1999

O presidente do Sindicato de Camelôs de São Paulo, 
Afonso da Silva, denuncia esquema de propinas do 
vereador Hanna Garib (PPB). As investigações revelam 
irregularidades nas  administrações Maluf-Pitta, mas a 
CPI para apurar o escândalo é abortada.

01 de janeiro de 1999

Fernando Henrique Cardoso dá início a novo 
mandato.

25 de fevereiro de 1999

Acordo de conciliação põe fim ao movimento antide-
missões dos metalúrgicos da Ford de São Bernardo do 
Campo.

17 de março de 1999

Greve nacional de juízes federais por salário 
e contra a CPI do Judiciário.

27 de abril de 1999

A CNBB e outras entidades realizam no Rio de 
Janeiro o Tribunal da Dívida Externa. Veredi-
to: “Ela não deve ser paga”.“

JOSE BRAGA PORTELLAProfessor do Departamento de História da UFPR desde 1993. 
Foi presidente da APUFPR-SSind na gestão 1997-1999 e membro 

do Comando Local da Greve de 1998.

“ Defendemos a ideia de que fizéssemos paralisações parciais de um ou dois dias durante os meses de março e abril. Essas paralisações eram preenchidas com atividades e manifestações. Era uma forma de não só anunciar que a Universidade estava parada, mas de difundir um clima de mobilização.

25 de março de 1999

O Senado aprova a abertura de uma CPI 
para investigar o Poder Judiciário.



Diretorias da APUFPR 
1995-1999

18° Diretoria – período 1995/1997

-Presidente – Cid Aimbiré de Moraes Santos

Vice-Presidente – Paula Inez da Cunha Gomide

Secretária Geral – Denise Maria Maia

1º Secretário – José Edson Araújo Santos

Tesoureiro Geral – Volnei Gargioni

1º Tesoureiro – Lodércio Culpi 

Diretor Administrativo – Eli Nunes Marques

Diretor Social – Marlene Terezinha Popp

Diretor Jurídico – Manoel Caetano Ferreira Filho 

Diretor de Imprensa – Sebastião Laroca

Diretora Cultural – Maria José Justino

Diretor Esportivo – José Ederaldo Queiroz Telles

19° Diretoria – período 1997/1999

Presidente – José Roberto Braga Portella

Vice-Presidente – Walmir Esper

Secretário Geral – Marco Antonio Ferreira Randi

1º Secretário – Altair Pivovar

Tesoureira Geral – Denise Maria Maia

1º Tesoureira – Martha Garcia Gomensaro Sanchez

Diretora Administrativa – Marlene Barcellos Popp

Diretor Social – Wilson Alcântara Soares

Diretor Jurídico – Cid Aimbiré de Moraes Santos

Diretor de Imprensa – Arnoldo Meister Pimentel

Diretora Cultural – Nair Nodoca Takeuchi 

Diretor Esportivo – Marlene Rodrigues Meira
“

MARIA JOSÉ JUSTINOProfessora do Departamento de Filosofia da UFPR. 
Foi presidente da APUFPR na gestão 1985-1987 e 

Diretora Cultural na gestão 1995-1997 

O próprio encontro dos professores no barzinho trouxe a possibilidade de muitos conhecerem as atividades da Associação, possibilitando uma participação mais efetiva.

“
“

FRANCISCO DE ASSIS MARQUES
Professor de Departamento de Química da UFPR desde 1994. 

Foi membro do Comando Local da Greve de 1996.

Durante as greves do final dos anos 90 a situação local era bastante difícil e conflituosa. Parte da diretoria da APUFPR era contra a greve e assumia atitudes que complicavam sua organização.

“

“
JOSE BRAGA PORTELLA

Professor do Departamento de História da UFPR desde 1993. 

Foi presidente da APUFPR-SSind na gestão 1997-1999 e 

membro do Comando Local da Greve de 1998

A oposição venceu com um quorum 

enorme. Os professores entendiam 

quais eram as posições em campo, 

inclusive com relação à greve. Negociar 

a GED não foi um devaneio porque 

tinha respaldo.

“



Durante a greve de 1995,  atendimento nos 
RUs é suspenso

Assembleia decide pelo fim da greve de 1996

Delegação da APUFPR no 16º Congresso 
do ANDES-SN, em João Pessoa

Manifestações em defesa da educação: 
março de 1996

Envio de cartas a FHC em prol da universidade pública, gratuita e de qualidade - março de 1996 Boletim da APUFPR aborda implantação 
polêmica da GED - julho de 1998

APUFPR adquire uma kombi - abril 1996

Gestão Plural retoma trabalho com os aposentados

Campanha em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade - gestão 1997-1999
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