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• 1999 no Brasil

10 de julho de 1999

Morre Francisco Julião, líder 
das Ligas Camponesas nos 
anos de 1950 e 1960.

Julho de 1999

O presidente Fernando Henrique Cardo-
so atinge seu menor índice de aprovação: 
26%.

10 de novembro de 1999

Dia nacional de paralisação e protesto em defesa do 
emprego e do Brasil conta com a participação de 1,5 
milhão de trabalhadores.

26 de julho de 1999

Greve nacional de 700 mil ca-
minhoneiros contra aumentos 
abusivos dos combustíveis e pe-
dágios bloqueia as estradas. A 
manifestação vence em quatro 
dias e expõe o inflamável clima 
social do Brasil de FHC.

26 de agosto de 1999

Partidos de oposição e entidades da sociedade ci-
vil promovem a maior manifestação contra o go-
verno de FHC. Chega a Brasília a Marcha dos 100 
mil pelo Brasil, liderada por partidos de esquerda, 
CUT, MST, UNE e diversos movimentos sociais. A 
participação supera a cifra que dá nome ao protes-
to. Nenhum incidente é registrado. O movimento 
entrega à Câmara abaixo-assinado com 1,3 milhão 
de firmas pedindo CPI sobre o papel de FHC na pri-
vatização das teles.

30 de dezembro de 1999

No apagar das luzes, Fernando 
Henrique Cardoso faz um ba-
lanço de 1999: “Foi o ano mais 
difícil que enfrentei na Presi-
dência”.

30 de dezembro de 1999

A inflação acumulada de 1999 
foi de 19,9%. 

10 de novembro de 1999

Morre o ex-presidente 
João Batista Figueiredo.



A chapa Em Defesa dos Professo-
res e da Universidade Pública assume 
a direção da APUFPR-SSind em 2 de 
junho de 1999, tornando-se a 19° ges-
tão da história da entidade. As elei-
ções, realizadas no dia 13 de maio, 
garantem a vitória à chapa presidida 
pelo professor Emmanuel Appel con-
tra a chapa de oposição denominada 
APUFPR Autônoma e Democrática.

Segundo o docente, o grupo que 
esteve à frente da entidade entre os 
anos de 1999 e 2001 defendia a con-
cepção de que a APUFPR-SSind, como 
uma entidade de docentes universi-
tários, deveria cumprir o papel de re-
presentar seus associados dos pontos 
de vista sindical e intelectual. 

“Procuramos fazer da nossa As-
sociação um sindicato de professores 
universitários. Isso significava para 
nós torná-la um sindicato de intelec-
tuais comprometidos com a cultura 
pública, que procuram colocar o seu 
saber a serviço das causas públicas”, 
relembra Appel.

Devido a esse caráter diferen-
ciado, a APUFPR deveria intervir na 
sociedade não apenas por meio de 
reivindicações econômicas ou coor-
porativas, mas como uma entidade 
que se propunha a ser uma instância 
produtora de ideias, que aglutinasse 

os docentes e o saber produzido por 
eles na academia em torno dos inte-
resses da sociedade. 

“A ideia de um sindicato de inte-
lectuais comprometidos com a cultu-
ra pública estava associada ao concei-
to sartreano de que um intelectual 
deve abraçar o espírito da sua época, 
tem que estar ligado as lutas do seu 
tempo. Nós achávamos que isso se 
estendia, sobretudo, à categoria dos 
professores universitários, que são 
pagos com o dinheiro da população”.

Na avaliação do vice-presidente 
da entidade no período, professor 
Eduardo Salamuni, outro elemento 
que norteava a atuação do grupo era 
a compreensão de que era necessário 
retomar os mecanismos de diálogo en-
tre o movimento docente e o governo, 
visando garantir melhorias para a ca-
tegoria. “Havia uma radicalização dos 
professores contra a política federal 
para educação e isso se refletiu na dis-
puta para a Associação. O nosso grupo 
não acreditava que apenas o conflito 
com o governo iria resolver os nossos 
problemas. Nós acreditávamos que o 
diálogo deveria ser reconstruído e que 
havia canais para isso”.

CONJUNTURA
O mandato da diretoria 1999-

2001 coincide com o início do segun-
do governo do presidente Fernando 
Henrique Cardoso (1995-2006), ca-
racterizado pela manutenção do pro-
grama de privatizações das empresas 
estatais e elevação das metas de ajus-
tes fiscais e controle dos gastos públi-
cos devido à conjuntura de crise eco-
nômica. Nesse cenário, aprofunda-se 
a política de desmonte do Estado e 
de corte de verbas nas áreas sociais, 
como saúde e educação.

Segundo Appel, sua gestão foi 
marcada pelas consequências dessa 
política econômica no campo da edu-
cação e pela resistência constante do 

movimento docente aos projetos que 
impunham a diminuição da importân-
cia das universidades e a introdução 
de um modelo mercantil nos espaços 
universitários.  

“Vivíamos a confirmação de que 
sem projeto nacional a universidade 
pública vê rebaixada sua contribuição 
ao desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia, limita sua capacidade de 
produzir conhecimentos socialmente 
relevantes. A falta de uma ideia de 
nação determinava os rumos da polí-
tica para o ensino superior no Brasil”, 
critica.

Como forma de somar forças e 
oferecer resistência a política priva-
tista que invadia também as univer-
sidades, a APUFPR-SSind procurou se 
aliar a movimentos e entidades da so-
ciedade civil organizada em frentes de 
atuação comuns. Durante a gestão, a 
Associação dos Professores participa 
de mobilizações como a Marcha dos 
100 mil sobre Brasília, do movimento 
contra a privatização da Copel e do 
Fórum em Defesa da Cidade. Também 
constrói uma série de manifestações 
em defesa da qualidade e gratuidade 
da educação superior pública.

SINDICATO NACIONAl
Durante toda a gestão, a APUFPR 

mantém a participação nas reuniões e 
atividades do Sindicato Nacional e se-
dia o 39° Conselho Nacional da enti-
dade. Com a vitória da oposição para 
a diretoria do Andes-SN, entretanto, 
a APUFPR-SSind passa a divergir dos 
encaminhamentos aprovados nas ins-
tâncias de decisão do Sindicato.  

Uma das principais polêmicas 
refere-se a postura que o movimen-
to docente deveria tomar frente à 
reforma proposta pelo Ministério de 
Educação ao artigo 207 da Constitui-
ção Federal, que garante autonomia 
didático-científica, administrativa e de 
gestão financeira às universidades. 

• Gestão 1999-2001

Professores realizam 
manifestação pelo Dia Nacional 
em Defesa da Universidade 
Pública, Gratuita e de Qualidade

19° Diretoria investe em devolver à APUFPR 

o caráter de um sindicato de intelectuais



O grupo Andes-AD (Autônoma e 
Democrática) propunha o combate a 
qualquer tentativa de regulamentação 
e o princípio de auto-aplicabilidade 
do artigo 207, enquanto o grupo que 
a APUFPR compunha defendia que o 
movimento docente deveria elaborar 
uma proposta de projeto de lei para 
ser disputada no Congresso Nacional.

Para Appel, a divisão residia nas 
diferentes avaliações sobre se a capa-
cidade de mobilização e pressão do 
movimento docente seria suficien-
te para provocar uma correlação de 
forças favorável à defesa da universi-
dade. “Era necessário caracterizar a 
autonomia universitária, assim como 
foi feito com os outros entes autôno-
mos do Estado, para garantir que o 
preceito fosse respeitado, indepen-
dentemente das arbitrariedades dos 
governos de plantão”.

FóRUm Em DEFESA DA CIDADE
Em novembro de 1999, a APUFPR-

SSind se mobiliza contra a imposição 
de uma nova Lei de Zoneamento e Uso 
do Solo sem a participação da comu-
nidade. A Associação passa a compor 
o Fórum em Defesa da Cidade, grupo 
formado por iniciativa de docentes da 
UFPR e de integrantes do Ministério 
Público com o objetivo de debater a 
política de planejamento urbano ado-
tado pela cidade de Curitiba.

“Em Curitiba, as decisões a res-
peito da cidade vêm de cima para 
baixo. A cidade não faz concursos ar-
quitetônicos e a concentração da ges-
tão e das obras de planejamento no 
IPPUC faz com que as decisões nem 
sempre sejam as melhores opções ou 
que não representem o resultado de 
um processo de discussão”, critica o 

Secretário Geral da diretoria 
1999-2001, Aloísio Schmid.

A participação da APUFPR-
SSind no debate sobre a ques-
tão urbana resulta na criação 
do projeto Campus Central da 
UFPR: uma idéia para Curi-
tiba, cujo conceito inspirou 
a recente proposta do Cor-
redor Cultural. O projeto foi 
protocolado pela diretoria da 
entidade junto ao Instituto de 
Pesquisa Planejamento Urba-
no de Curitiba (IPPUC) e tinha 
como proposta transformar 
o campus central da Univer-
sidade em um setor especial 
com o objetivo de manter a 
vida intelectual da UFPR em 
permanente diálogo com a 
sociedade.

Conforme o professor 
Appel, a proposta partia da 
análise de que, com o proces-
so de especulação imobiliária, 
as universidades são pressio-
nadas a transferir ou expandir 
suas atividades para campi 
afastados do centro, fazendo 
com que a produção intelec-
tual e cultural da universidade 
se mantenha dissociada do 
circuito cultural da cidade.

mElHORIAS NO 
PATRImôNIO DA APUFPR

Durante os anos de 1999-
2001, a diretoria da APUFPR 
investe em uma série de refor-
mas visando melhorar o patri-
mônio da entidade. A cháca-
ra, localizada no município de 
Tijucas do Sul, passa por uma 
revisão geral com obras de 

APUFPR-SSind sedia o 39° Conselho 
Nacional do Andes-SN (CONAD)

Inauguração do Espaço Cultural Suzana 
Reinecke - 19 de novembro de 1999

Posse da chapa “Em Defesa dos Professores e 
da Universidade Pública”

• Gestão 1999-2001
“

“

EmmANUEl APPEl Professor do Departamento de Filosofia da UFPR desde 1978. Foi presidente da APUFPR na gestão 1999-2001 e
1° Secretário da entidade entre os anos de 1981 e 1983.

Com o projeto Campus Central da UFPR: 
uma ideia para Curitiba sublinhamos a importância de inserir a Federal na 

trama, na sociabilidade, no contrato social 
urbanos na paisagem e na atmosfera cultural curitibana.



• Gestão 1999-2001

Bar da APUFPR passa a funcionar, nas 
quintas-feiras, como um Café Cultural

Docentes participam das 
manifestações realizadas durante a 

greve dos servidores técnicos em 2000

APUFPR realiza reforma da Chácara 

“

“

EDUARDO SAlAmUNIProfessor do Departamento de Departamento de 
Geologia da UFPR desde 1993. 

Vice-presidente da APUFPR na gestão 1989-1991.

Nós tínhamos clareza de que o governo FHC foi o mais nocivo de toda aRepública em relação ao ensino superior 
público. Não era apenas um erro decondução, havia um claro projeto para destruir as universidades federaisem favor do ensino privado.

recuperação nas canchas, vestiários, 
salão de festas, piscina, sauna, chalés 
e na estrada. 

A última grande reforma da chá-
cara havia sido realizada dez anos an-
tes. “Cabia a nós uma decisão radical: 
ou vendíamos a chácara ou fazíamos 
uma reforma completa. Foi um gasto 
de recursos que trouxe um benefício 
evidente para o conjunto dos profes-
sores”, relembra Salamuni.

A sede da entidade em Curitiba 
também recebe melhorias com a am-
pliação do estacionamento, reforma 
do auditório e do salão de festas e 
construção de um espaço cultural na 
Associação.

O auditório Carlos Peraro Filho é 
ampliado, passando a contar com 134 
lugares. O projeto também previa a 
melhoria da acústica e obras de ceno-
tecnia, mas não foi concluído. Segun-
do o professor Emmanuel Appel, as 
obras na sede obedeceram a um Pla-
no Diretor de Expansão e Paisagismo 
e visavam transformar o auditório em 
um Teatro da Associação, com possi-
bilidade de torná-lo estação obrigató-
ria no circuito cultural da cidade.

O pátio entre o módulo adminis-
trativo e o salão de festas é reestrutu-
rado e transforma-se em espaço mul-
ti-uso, capaz de receber exposições, 
apresentações artísticas e manifesta-
ções culturais.  O espaço cultural re-
cebeu o nome de “Suzana Reinecke” 
em homenagem a diretora cultural da 
APUFPR-SSind, que faleceu em 6 de 
julho de 1999.

Nas laterais, foram implantadas 
pequenas arquibancadas para os es-
pectadores e na extremidade do pátio 
foram projetados painéis curvos de 
madeira com o objetivo de criar um 
refletor acústico para as apresenta-
ções.

Na avaliação do professor Aloí-
sio Schmid, o conjunto de melhorias 
realizadas na sede propiciou uma 
mudança razoável no panorama de 
utilização da APUFPR. “A partir da re-
forma da sede, a APUFPR passou a ser 
apropriada pelos professores de outra 
forma. Passou a ser vista como uma 
entidade que faz representação sindi-
cal, mas que também os atrai para um 
espaço agradável, que acolhe expres-

sões artísticas da comunidade acadê-
mica e seus convidados”.

CUlTURA E lAzER
As obras realizadas na entidade 

estavam em sintonia com a importân-
cia dada pela 19° Diretoria à questão 
cultural. “Nós tínhamos a compreen-
são de que o capitalismo hegemoniza 
pela cultura. O capitalismo via Indús-
tria Cultural, sobretudo, conquista 
as massas e é preciso oferecer uma 
cultura de resistência. Cultura essa 
que passa por ter um espaço que seja 
atrativo e adequado para as ativida-
des”, comenta Appel.

Durante a gestão, são realizados 
lançamentos de livros, mostras cul-
turais e debates. O Bar da APUFPR-
SSind – que desde 1997 abria nas sex-
tas-feiras – passa também a funcionar 
nas quintas-feiras com uma proposta 
diferenciada. A ideia era criar um café 
cultural no qual os docentes pode-
riam apreciar exposições artísticas e 
ouvir música ao vivo. A diretoria havia 
adquirido um piano vertical e o pia-
nista de uma confeitaria de Curitiba 
tocava regularmente no Piano Bar da 
entidade.

Os aposentados filiados a Asso-
ciação passam a se reunir na sede 
da entidade para o “evento político, 
cultural e artístico” realizado na úl-
tima quarta-feira de cada mês. Além 
disso, são retomadas também as ativi-
dades do cineclube da APUFPR. “Nós 
pretendíamos recuperar o cineclube 
como instância de formação crítica, 
como forma de aperfeiçoar nossa 
capacidade de apreciação do cinema 
enquanto arte”, relembra 
o presidente da entidade 
no período. 

Entre as atividades 
recreativas destaca-se a 
realização do III Campe-
onato de Tênis de Mesa, 
esporte, na época, bas-
tante popular devido as 
suas características e a 
disputa bem humora-
da entre os docentes.



31 de agosto de 2000 

Supremo Tribunal Federal (STF) assegura aos traba-
lhadores a correção do Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço (FGTS) com relação ao Plano Verão e 
uma parte do Plano Collor 1.

18 de abril de 2000 

Aprovada a abertura do processo 
de impeachment do prefeito Celso 
Pitta por 39 votos favoráveis e 13 
contrários em plenário da Câmara 
dos Vereadores de São Paulo.

18 de abril de 2000 

No aniversário do descobrimento, cinco mil índios e manifes-
tantes de movimentos sociais são impedidos de entrar em Por-
to Seguro-BA pela Polícia Militar, e 100 pessoas são presas.

08 de dezembro de 2000 

O juiz aposentado Nicolau dos San-
tos Neto, 73 anos, ex-presidente 
do Tribunal Regional do Trabalho 
de São Paulo (TRT-SP), é preso, 
acusado de comandar o desvio de 
R$ 169 milhões na construção da 
nova sede do TRT paulista.

• 2000 no Brasil
10 de março de 2000 

Nicéia Pitta denuncia corrupção na 
administração do prefeito de São 
Paulo e seu ex-marido, Celso Pitta.

29 de abril de 2000 

Caminhoneiros entraram em greve 
e governo inicia as negociações ra-
pidamente, desmobilizando o mo-
vimento.

13 de agosto de 2000 

A maior greve de metalúrgicos em de-
zesseis anos paralisa sessenta mil tra-
balhadores em São Paulo. O movimento 
termina com surpreendente vitória dos 
grevistas, que conseguem na justiça o di-
reito a um reajuste salarial de 10%.

06 de setembro de 2000 

Conclui-se no Brasil o plebiscito sobre a dívida exter-
na: seis milhões de votos, 5,7% do eleitorado; 95% 
contra a dívida e o acordo com o FMI.

20 de novembro de 2000 

Banco espanhol Santander ar-
remata o Banespa com lance 
de R$ 7,05 bilhões. 



• Privatização da Copel

APUFPR-SSind se soma a luta 
contra privatização da Copel

Durante o ano de 2001, o es-
tado do Paraná vivencia uma série 
de manifestações populares contra 
a venda da Companhia Paranaen-
se de Energia (Copel), avaliada pelo 
governo em R$ 5 bilhões. A Associa-
ção dos Professores e o conjunto da 
comunidade universitária da UFPR 
participam ativamente das mobiliza-
ções e ações políticas que inquietam 
o estado entre os meses de março e 
novembro de 2001.

A privatização da estatal – au-
torizada em dezembro de 1998 por 
meio da Lei n° 1235 – provoca insa-
tisfação popular e as entidades de 
classe e os movimentos sociais se 
organizam para tentar barrar o leilão 
da empresa. Surge o Fórum Popular 
Contra a Venda da Copel que, ao lon-
go de suas atividades, reuniu mais de 
420 entidades.  Além de debates e 
palestras para divulgar os argumen-
tos contra a desestatização, o Fórum 
elabora também um Projeto de Lei 
de Iniciativa Popular visando revogar 
a autorização para a venda da Com-
panhia.

A APUFPR se soma a organização 
do Fórum Popular desde o início das 

lar contra a privatização da Copel é 
tão expressivo que em três meses é 
reunido o dobro das assinaturas ne-
cessárias para que o Projeto de Ini-
ciativa Popular tenha validade e seja 
apreciado pelo poder legislativo. No 
caso de uma lei estadual, o percen-
tual mínino exigido em lei é de 1% 
do número de eleitores, o que cor-
responde a cerca de 70 mil pessoas 
no Paraná.

As 140 mil assinaturas foram en-
tregues ao presidente da Assembleia 
Legislativa do Paraná (ALEP) com 
uma grande passeata popular até o 
Centro Cívico. Mesmo com a inten-
sa mobilização realizada em torno 
da coleta de assinaturas e de ações 
mais radicalizadas, como a ocupação 
da ALEP, o projeto foi derrotado em 
tumultuada e polêmica votação por 
27 votos contrários e 26 favoráveis a 
revogação da venda da Copel.

No dia da votação, policiais do 
Batalhão de Choque e da Cavalaria 
cercam a Assembleia e impedem a 
aproximação de manifestantes. Ou-
tro fato controverso do processo 
refere-se ao retorno do deputado 
estadual Nelson Justus à ALEP. Jus-
tos ocupava o cargo de Secretário de 
Transportes do Paraná e estava licen-
ciado da Assembleia, mas reassumiu 
o posto no dia anterior, garantindo 
a rejeição do projeto por apenas um 
voto de diferença.

Apesar da aparente derrota na 
ALEP, a privatização da estatal não foi 
efetivada.  As ações de resistência à 
privatização – como o projeto de ini-
ciativa popular e a série de liminares 
judiciais – acabaram adiando o leilão 
até outubro de 2001. Nesse período, 
a instabilidade econômica que se es-
tendia desde o final dos anos 90 se 
agrava devido aos atentados às tor-
res gêmeas do World Trade Center e 
afasta os investidores estrangeiros 
interessados na compra. 

atividades de coleta de assinaturas, 
ainda durante a gestão Em defesa 
dos professores e da Universidade 
Pública, e se mantém engajada com 
a eleição da chapa Ciência e Consci-
ência em maio de 2001. 

O professor Francisco de Assis 
Marques conta que a entidade com-
pôs o Fórum Popular por entender o 
papel central das mobilizações, não 
apenas para impedir a venda da esta-
tal, mas principalmente, como forma 
de combater a lógica privatista que 
hegemonizava o país e o estado e 
que já havia ocasionado a venda da 
Telecomunicações do Paraná  (Tele-
par), em 1998 e do Banco do Estado 
do Paraná (Banestado), em 2000.

“Essa era uma questão que esta-
va mobilizando toda a sociedade e era 
importante que nós participássemos. 
A APUFPR assumiu um papel decisi-
vo como uma das entidades sindicais 
que participaram da organização do 
movimento, mas o fator decisivo foi 
a população na rua”, ressalta.

PROJETO DE 
INICIATIVA POPUlAR
O grau de mobilização popu-



21 de fevereiro de 2001

O governo concentrou seus esfor-
ços e conseguiu aprovar a CPMF 
no primeiro turno na Câmara 
dos Deputados. Sua mobilização 
destravou a pauta, congestiona-
da pelas medidas provisórias, e 
obteve acordos que garantiram a 
desobstrução.

26 de fevereiro de 2001

O desemprego é avaliado como o principal problema do país, 
citado por 32% da amostra da pesquisa realizada no dia 20 e 21 
de fevereiro pelo Datafolha. 

09 de outubro de 2001

Morre o economista e político Ro-
berto Campos, considerado um 
dos maiores idealizadores do libe-
ralismo no Brasil.

05 de abril de 2001

Mais de 20 mil pessoas protestaram 
em Brasília pela instalação da CPI da 
Corrupção e também pelo pagamento 
imediato e sem desconto da correção 
das contas expurgadas do FGTS e por 
reajustes salariais aos servidores públi-
cos, que estavam com os salários con-
gelados há sete anos. 

• 2001 no Brasil

05 de julho de 2001

O país entra no maior racionamen-
to de energia da história. O governo 
anuncia um plano de redução de 
consumo nos Estados do Sudeste, 
Centro-Oeste e Nordeste, fato que 
não ocorria desde 1965. O raciona-
mento começa a ser suspenso, gra-
dualmente, a partir de novembro.

22 de janeiro de 2001

O assassinato de Celso Da-
niel, prefeito petista de Santo 
André, mobiliza o país. 

27 de junho de 2001

O senador Antonio Carlos 
Magalhães (ACM) renún-
cia ao cargo para escapar 
da cassação no processo 
de violação do painel de 
votações do Senado Fede-
ral.

11 de setembro de 2001

EUA sofrem maior atentado terrorista de sua história. 
O World Trade Center, em Nova York, é destruído quan-
do dois aviões sequestrados atingem as torres gêmeas. 
Outra aeronave atinge o Pentágono, nos arredores de 
Washington, e um quarto avião cai na Pensilvânia. A es-
timativa de mortos era de dez mil pessoas.
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Gestão “Ciência e Consciência” 
prioriza atuação sindical

Em maio de 2001, os docentes 
filiados a APUFPR-SSind elegem um 
grupo de oposição para a diretoria da 
entidade. A chapa Ciência & Consci-
ência é eleita com 617 votos, contra 
556 da chapa de situação Associação 
dos Professores.

O presidente da diretoria 2001-
2003, professor Francisco Marques, 
explica que o processo de formação 
da chapa reuniu os docentes insatis-
feitos com a linha política adotada 
pela APUFPR durante as três gestões 
anteriores, principalmente, quanto 
à condução dada as ações de cará-
ter sindical, como a luta em defesa 
da educação pública e por melhores 
condições de trabalho para os docen-
tes.

“As gestões anteriores privilegia-
ram o aspecto associativo em detri-
mento do papel sindical. A APUFPR é 
uma entidade prioritariamente sindi-
cal e por isso tem que se colocar jun-
to aos professores em seus processos 
de luta. Quando se inverte essa prio-
ridade a entidade se torna uma espé-

tes é, de fato, diferente do trabalho 
de um petroleiro no que se refere à 
característica intelectual e manual 
das atividades. Mas as duas catego-
rias sofrem a mesma exploração e 
precisam se mobilizar para lutar por 
melhores condições de trabalho”. 

mUDANÇAS POlÍTICAS
Cerca de três meses após a pos-

se da gestão, o movimento docente 
inicia uma greve nacional que se es-
tende por 108 dias. A diretoria da 
APUFPR se dedica, em seus primeiros 
meses, a visitar os setores para deba-
ter com os docentes o indicativo de 
paralisação e a situação da universi-
dade e, depois de deflagrada a greve, 
a organizar as comissões, atividades 
e negociações do movimento pare-
dista.

A diretora de Esportes na gestão 
2001-2003, Astrid Avila, relembra que 
a diretoria da entidade teve um papel 
fundamental na organização e condu-
ção política do processo.  Em 2000, o 
movimento docente enfrentou uma 
greve de 87 dias, mas a APUFPR não 
aderiu à paralisação nacional. Com 
a posse da nova gestão em 2001, os 
docentes da Universidade entram na 
greve com um grande grau de mobi-
lização.

A docente, que participou da co-
missão de mobilização em 2000 e em 
2001, relembra que a importância de 
retomar os instrumentos de reivin-
dicação da categoria, estava clara já 
na carta-programa do grupo. “Fomos 
eleitos com uma perspectiva clara de 
que o docente faz parte da classe tra-
balhadora e de que é preciso unir a 
luta com a dos demais trabalhadores 
e servidores públicos federais para 
aumentar nossa força. Nossa eleição 
representou uma nova aposta na or-
ganização dos docentes da UFPR no 
sentido do enfrentamento às políticas 

cie de clube recreativo”, critica. 
Na avaliação do vice-presidente 

da APUFPR-SSind na gestão 2001-
2003, professor Ricardo de Oliveira, 
a eleição da chapa em 2001 se deve, 
em grande parte, ao surgimento de 
um ambiente político de efervescên-
cia e insatisfação popular em relação 
aos rumos da política nacional e es-
tadual. 

“Tudo aquilo que o movimento 
crítico denunciava se mostrou verda-
deiro no segundo mandato do gover-
no FHC com a estagnação econômica. 
O desgaste do governo repercutiu 
também no movimento docente e 
gerou uma base social que ansiava 
por mudanças”.  De acordo com Oli-
veira, vive-se nesse período um pro-
cesso de inflexão política em todos os 
âmbitos da sociedade, com a eleição 
de políticos mais próximos do projeto 
nacional-popular para o governo do 
estado e do país.

DIFERENÇA DE CONCEPÇÃO
Para o professor Francisco Mar-

ques, o nome da chapa Ciência & 
Consciência já expressava à diver-
gência de concepção com as gestões 
anteriores da APUFPR-SSind. “Defen-
díamos que é possível e necessário 
aliar a capacidade de fazer pesqui-
sa acadêmica com a capacidade de 
construir um movimento organizado 
e lutar por melhorias na sociedade. 
Ser cientista não pode ser uma con-
dição contraditória a de ser uma pes-
soa que reivindica e tem consciência 
da sua capacidade de lutar”.

Segundo o docente, a divisão 
feita pelas gestões anteriores hierar-
quizava o trabalho intelectual como 
uma atividade mais nobre do que a 
dos demais trabalhadores, o que aca-
bava por fragilizar a consciência de 
pertencimento da categoria à classe 
trabalhadora. “O trabalho dos docen-Informativo da APUFPR - 2001
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FRANCISCO DE ASSIS mARQUES

Professor de Departamento de Química da UFPR desde 1994. 

Presidente da APUFPR-SSind na gestão 2001-2003.

Lutamos pelos direitos dos professores, por uma 

universidade pública de qualidade, em defesa 

da manutenção do serviço público e por uma 

sociedade mais justa. Na nossa avaliação, era 

preciso atuar com igual engajamento em todas as 

situações que a categoria demandava

do governo, e não mais no sentido da 
conciliação”.

Para além das conquistas finan-
ceiras trazidas pela greve, a paralisa-
ção também representou um resgate 
da participação dos docentes nas as-
sembleias e atividades promovidas 
pelo sindicato. Em 2001, a diretoria 
reestrutura os Grupos de Trabalho e 
retoma a participação da entidade no 
movimento nacional, contribuindo 
com os debates do Andes-SN e dos 
fóruns e atividades dos Servidores 
Públicos Federais.

“Foi a primeira gestão de oposi-
ção depois de seis anos. Tivemos que 
reestruturar a entidade para que a 
APUFPR voltasse a funcionar como 
um sindicato já que esse aspecto ha-
via sido abandonado frente a um go-
verno hostil e de um Ministério que 
representava os interesses privados”, 
critica Ricardo de Oliveira.

REESTRUTURAÇÃO 
DA APUFPR-SSIND

Com a posse da chapa Ciência & 
Consciência, a nova diretoria realiza 
uma reestruturação administrativa na 
entidade, visando melhorar a quali-
dade dos serviços prestados e reduzir 
gastos. Assessoria jurídica, serviços 
de vigilância e a gestão dos convênios 
são modificados, resultando em uma 
redução de R$ 10 mil mensais nas 
contas. 

“Nós assumimos o sindicato sem 
dinheiro em caixa e logo tivemos o 
indicativo de uma greve nacional. A 
reestruturação financeira era neces-
sária para que tivéssemos eficiência 
e para que pudéssemos investir na-
quilo que era importante de fato”, 

relembra Marques.
Conforme o docente, as al-

terações permitiram avanços 
importantes na atuação da enti-
dade. A mudança da assessoria 
jurídica possibilitou um maior 
entrosamento na luta política 
do sindicato. Em 2002, a entida-
de garantiu, através de processo 
coletivo, a incorporação imedia-
ta do percentual 3,17%, valor 
perdido na revisão geral de ven-
cimentos estabelecida a partir 
de janeiro de 1995.

A APUFPR também passa a 
realizar um acompanhamento 
sistemático dos convênios, vi-
sando garantir a manutenção 
dos preços e a qualidade dos 
serviços. “Nós conseguimos re-
duzir ao máximo os valores pa-
gos pelos professores e, em dois 
processos, a diretoria da APUF-
PR teve uma intervenção decisi-
va para garantir que o plano de 
saúde realizasse o atendimento 
de professores em situações de-
licadas de saúde”.

ASPECTO ASSOCIATIVO 
E CUlTURAl

Apesar de priorizar o ca-
ráter sindical da entidade, na 
avaliação do professor Francisco 
Marques, a gestão 2001-2003 
procurou defender direitos e 
melhorias para a categoria em 
todas as áreas de interesse dos 
docentes. As atividades associa-
tivas e culturais são mantidas 
e recebem um novo incentivo 
com a realização de cursos na 
sede do sindicato.

Posse da nova diretoria gestão 2001-2003

Seminário Nacional de Ciência e Tecnologia 
promovido pela APUFPR-SSind, 

SINDOCEFET-PR e Andes-SN na UFPR

Estudantes impedem a votação do 
PROVAR e ocupam a Reitoria da UFPR

Jantar dos Professores na gestão 2001-2003 
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A diretoria realiza uma am-
pla reforma no salão de festas da 
APUFPR-SSind e amplia a área de 
estacionamento, negociando com a 
Escola Técnica da UFPR a cessão do 
terreno. O bar da entidade também é 
reformulado e passa a funcionar nas 
sextas-feiras com música ao vivo, pri-
vilegiando a apresentação de artistas 
do circuito universitário. 

A APUFPR-SSind contrata um 
chefe de cozinha que reformula o car-
dápio do Bar, oferecendo maior qua-
lidade no atendimento e nos pratos 
servidos no local. O profissional tam-
bém passa a assessorar os professo-
res que utilizam o salão de festas da 
entidade na elaboração do que será 
servido nas comemorações realiza-
das pelos associados.

Durante os dois anos de gestão, a 
APUFPR realiza cursos para os docen-
tes, lançamento de livros e mostras 
culturais. A diretoria da entidade de-
senvolve, no ano de 2002, o projeto 
Viver Melhor por meio do qual faz um 
levantamento das necessidades e as-
pirações dos professores nas áreas de 
saúde, lazer e qualidade de vida.

O resultado desse levantamen-
to é a realização de atividades que 
articulam a política sindical com a 
promoção da qualidade de vida dos 
filiados. São realizados cursos de 
gastronomia, de arranjos florais, de 
terrário, oficina de musicoterapia e 
aulas de dança de salão. 

Outro elemento marcante da 
gestão é a relação criada entre a en-
tidade e os docentes do campus Pa-
lotina. São realizadas aulas públicas 
do projeto Universidade na Rua para 
a população da cidade e o jantar do 
Dia do Professor passa a ser realizado 
também em Palotina para congregar 
os professores do campus afastado.

PROVAR 
Em novembro de 2002, a Reitoria 

da UFPR encaminha ao Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) a 
proposta de criar uma resolução que 
permitiria preencher as vagas aber-
tas com a desistência dos alunos que 
passaram no vestibular, mas não con-
tinuaram a estudar. Segundo dados 

da Universidade, havia cerca de 1200 
vagas ociosas para o ano de 2003.

O Processo de Ocupação de Va-
gas Remanescentes (Provar) é apre-
sentado em primeira discussão no 
Cepe no dia 22 de novembro, mas a 
votação é adiada para o dia 27. 

No dia 26 de novembro, as en-
tidades representativas dos profes-
sores, estudantes e servidores se 
reúnem em assembleia comunitária 
e decidem solicitar ao Cepe que o 
processo seja suspenso para que haja 
maior discussão sobre o assunto.

“Não houve um processo am-
plo de discussão com a comunidade 
universitária e a Reitoria pressionava 
para que o projeto fosse aprovado 
ainda em novembro. Além disso, os 
critérios para definição de quais vagas 
seriam tratadas como remanescentes 
não estavam claros e a proposta não 
levava em conta o déficit de professo-
res e técnicos e a estrutura precária 
dos cursos”, relembra Avila.

Na sessão do dia 27, as entidades 
apresentam a proposta, mas o Con-
selho recusa o adiamento.  Diante 
da resposta negativa, os estudantes 
do Diretório Central dos Estudantes 
(DCE) impedem a votação e ocupam 
a Reitoria da Universidade. Confor-
me relato dos estudantes na época, 
o reitor da UFPR, em uma manobra 
política, convoca uma entrevista cole-
tiva com a presença dos conselheiros 
e vota a criação do Provar, desprezan-
do o processo de discussão e a ocu-

“

“

RICARDO DE OlIVEIRA
Professor do Departamento de Ciências Sociais desde 1990. 

Foi vice-presidente da APUFPR-SSind na gestão 2001-2003.

Nossa diretoria era muito consciente da 

importância da excelência do trabalho acadêmico. 

Éramos atuantes em nossos departamentos e em 

nossas pesquisas, mas também éramos atuantes 

na luta contra a privatização e em defesa dos direitos.

pação, que se estende por mais dois 
dias.

“A diretoria da APUFPR apoiou 
a ocupação e prestou auxílio aos es-
tudantes porque entendíamos que 
a manifestação era legítima e tinha 
como objetivo central sensibilizar a 
administração para ampliar a discus-
são sobre o Provar”, relembra Mar-
ques.

NOVO GOVERNO
Com a eleição do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva em outubro de 
2002, a gestão Ciência & Consciência 
vivencia os primeiros quatro meses 
do novo governo antes de finalizar o 
mandato. 

Durante o curto período, o movi-
mento docente discute as propostas 
encaminhadas pelo presidente e a di-
retoria começa a divergir na avaliação 
sobre a política educacional e sobre 
o caráter do novo governo. Entre os 
temas que começam a ser debati-
dos nesse período estão a política de 
cotas nas universidades federais e a 
proposta de reforma da previdência.

“Existiram avanços com a eleição 
do presidente Lula, principalmente, 
no tratamento recebido pelo movi-
mento docente e na perda de cen-
tralidade da política neoliberal como 
força-motriz do governo. Mas logo 
após a posse, apresentou-se a pro-
posta de uma reforma da previdência 
contrária ao interesse dos trabalha-
dores que o elegeram”, avalia.



Greve de 108 dias impõe derrota 
ao governo FHC e conquista reajuste salarial 

A insatisfação dos professores uni-
versitários com a política educacional 
mantida pelo governo Fernando Hen-
rique Cardoso resulta, em 2001, na de-
flagração de mais uma greve nacional 
da categoria – a quinta realizada du-
rante a administração de FHC.

Iniciada em 22 de agosto, a parali-
sação se estende por 108 dias e atinge 
todas as 52 Instituições Federais de En-
sino Superior (IFES) existentes no perí-
odo, tornando-se a greve mais longa e 
mais abrangente da história do movi-
mento docente.

A adesão ao movimento cresce de 
forma acelerada. Na UFPR, a adesão é 
de 70% no primeiro dia de paralisação 
e atinge 90% ao longo da primeira se-
mana. A manifestação ganha caráter 
de greve geral universitária quando 
os docentes se somam aos servidores 
técnico-administrativos de 32 univer-
sidades federais, parados desde o dia 
25 de julho, e os estudantes aderem ao 
movimento.

“Desde o começo, nós sabíamos 
que seria uma greve longa, uma greve 
difícil, mas que tinha um caráter extre-
mamente importante como resistência 
à política dirigida ao ensino superior 
público. A situação da universidade 

investimento em infraestrutura das 
universidades e o represamento das 
vagas liberadas por aposentadoria 
ou demissão. Entre os anos de 1995 
e 2000, o orçamento de custeio e ca-
pital destinado às IFES foi reduzido de 
R$ 710 milhões para R$ 708 milhões.

O déficit gerado pela não realiza-
ção de concursos públicos também 
impunha uma grande precarização ao 
trabalho docente. Conforme dados da 
UFPR, o não preenchimento das vagas 
abertas por aposentadoria teria gera-
do um déficit de 320 docentes e 612 
servidores técnico-administrativos até 
o ano de 1999. Em todo o Brasil, a es-
timativa é que o déficit de professores 
totalizava seis mil vagas.

“A situação das universidades 
nunca esteve tão difícil do ponto de 
vista do desmonte, das privatizações e 
da terceirização. Além disso, o ministro 
defendia abertamente os interesses do 
ensino privado em detrimento da edu-
cação pública. O MEC havia se torna-
do um grande aparelho dos interesses 
privados”, critica o vice-presidente da 
APUFPR-SSind na gestão 2001-2003 e 
membro do Comando de Greve, pro-
fessor Ricardo de Oliveira.

Em 2001, o governo propõe o en-

era tão difícil em termos de reajuste 
e condições de trabalho que a adesão 
foi quase total já nos primeiros dias de 
paralisação”, relembra o presidente da 
APUFPR-SSind na gestão 2001-2003 e 
membro do Comando de Greve, pro-
fessor Francisco Marques.

REIVINDICAÇÕES 
E A SITUAÇÃO DAS 
UNIVERSIDADES

Na pauta de reivindicação dos do-
centes, destacavam-se o reajuste sala-
rial de 75,48%, incorporação das grati-
ficações ao salário base, manutenção 
do concurso público pelo Regime Ju-
rídico Único e a defesa da previdência 
social pública e dos direitos sindicais.

Os grevistas reivindicavam reajus-
te de 75,48% para recuperar as perdas 
sentidas ao longo dos seis anos ante-
riores e recompor o poder de compra 
da categoria. Entre janeiro de 1995 e 
dezembro de 2000, o governo não pro-
moveu nenhum reajuste linear, apenas 
concedeu benefícios por meio das gra-
tificações, o que representava ganhos 
inferiores ao índice da inflação.

Além do arrocho nos salários, os 
docentes enfrentavam o congelamen-
to dos recursos para manutenção e 

• Greve 2001
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vio de um projeto de lei ao Congresso 
Nacional, visando à criação de um sis-
tema de Emprego Público. A proposta 
substituiria a contratação via concurso 
público regulamentada pelo Regime 
Jurídico Único e infligiria aos novos 
servidores uma contratação via Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT), sem 
estabilidade, aposentadoria integral 
ou plano de carreira.

“O que o governo propunha era 
entregar as estatais e todo o serviço 
público à iniciativa privada. Nós lutáva-
mos contra essa perspectiva entreguis-
ta e contra a precarização imposta por 
ela. Um celetista poderia ser demitido 
a qualquer momento, inclusive por se 
contrapor a política do governo. A pro-
posta também afetaria a qualidade do 
serviço prestado à população”, desta-
que Marques.

ISONOmIA E GRATIFICAÇÕES
Em 2001, um professor concursa-

do, com doutorado, dedicação exclusi-
va à universidade e pesquisa publicada 
recebia um salário base de R$ 960 por 
mês. A soma das gratificações pode-
ria representar até 75% a mais sobre 
esse valor. Na avaliação do movimen-
to docente era necessário incorporar 
as gratificações ao salário base como 
forma de tornar o valor total recebido 
pelos professores definitivo e não mais 
suscetível as possíveis mudanças do 
governo. 

Além disso, as gratificações impu-
nham uma grande disparidade entre 
os valores recebidos pelo conjunto dos 

docentes. A diferença 
era maior entre os pro-
fessores da carreira de 
Magistério Superior e 
os da antiga carreira de 
Magistério de 1º e 2º 
Graus (atual carreira 
do Ensino Básico, Téc-
nico e Tecnológico). 

Em 1998, o gover-
no cria a Gratificação 
de Estimulo a Docên-
cia (GED) apenas para 
os professores do en-
sino superior. Os docentes das 
escolas técnicas e centros tecnológicos 
recebem uma bolsa temporária até de-
zembro de 1999 e, em março de 2000, 
o governo cria a Gratificação de Incen-
tivo à Docência (GID) para o segmento. 
A nova gratificação, entretanto, é cerca 
de 30% menor do que a GED. 

“Apesar da diferença no nome, 
entre ‘incentivo’ e ‘estímulo’, o sentido 
das gratificações era o mesmo e não 
fazia sentido que houvesse uma dife-
rença de tratamento entre as duas car-
reiras”, ressalta o professor João Ne-
grão, membro do Comando da Greve e 
1º Tesoureiro Regional Sul do ANDES-
SN na época.

Conforme o docente, a luta pela 
equiparação salarial entre as carreiras 
ganha centralidade durante essa para-
lisação. “O Sindicato Nacional sempre 
defendeu o princípio da carreira única 
compreendendo que os docentes das 
instituições federais – independente-
mente do nível do ensino em que le-

“

JOÃO FRANCISCO RICARDO KASTNER NEGRÃOProfessor do Setor de Educação Profissional e Tecnológica da 
UFPR. Foi Membro do Comando Local da Greve de 2001 e 1º 
Tesoureiro Regional Sul do ANDES-SN na gestão 2000-2004.

O governo utilizava as gratificações como forma de dividir os professores do ensino superior e do ensino básico, mas durante a greve de 2001 essa divisão é superada por um grande sentimento de solidariedade e desprendimento. Mantivemos a greve até que conquistar a equiparação.

“

cionam – exercem a mesma função e 
possuem os mesmos compromissos 
com a docência, a pesquisa e a exten-
são, principalmente se estão lotados 
em uma mesma universidade”.

GOVERNO X mOVImENTO 
DOCENTE 

O ano de 2001 foi marcado por 
uma forte ebulição política em âmbito 
nacional. Desde março de 1999, o ín-
dice de aprovação popular do governo 
do presidente Fernando Henrique Car-
doso era inferior a 50%, tendo atingido 
o pico de 66% de reprovação no final 
do ano.

A insatisfação popular era moti-
vada, em grande parte, pelas denún-
cias de corrupção relacionadas com a 
compra de votos para aprovação da 
emenda da reeleição e com o possível 
favorecimento de grupos financeiros 
no processo de privatização de empre-
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• Gestão 1989-1991• Greve 2001

“

sas estatais. Soma-se a esse cenário 
à instabilidade provocada pela crise 
econômica de 1999 e os “apagões” e 
racionamento de energia elétrica em 
2001.

 “Nós assumimos a gestão em ju-
nho e logo na sequência foi deflagrada 
a greve. Para além de a diretoria estar 
disposta a construir a mobilização, o 
conjunto dos professores estava con-
vencido de que a greve era necessária. 
A mobilização nacional estava muito 
forte por causa da situação de arrocho 
e de precarização do trabalho dos do-
centes”, aponta o docente Francisco 
Marques.

Na UFPR, a adesão dos docentes à 
greve reflete-se não apenas na suspen-
são das aulas, mas também em uma 
grande participação dos professores 
nas comissões e atividades promovi-
das, como aulas públicas, passeatas e 
panfletagens. Com o movimento uni-
ficado das três categorias, os manifes-
tantes obtêm importantes conquistas 
que fortalecem a greve, como o apoio 
do Conselho Universitário da UFPR à 
suspensão do calendário letivo e ao 
cancelamento do vestibular.

Mesmo com a forte mobilização, 
o governo repete a estratégia de não 
negociar com o movimento em greve. 
O ministro Paulo Renato de Oliveira só 
recebe os grevistas após o primeiro 
mês de paralisação e propõe, inicial-
mente, apenas um reajuste de 30% 
nos valores da GED e da GID. 

Somada a ausência de negociação, 
o governo suspende o pagamento dos 

salários como forma de pressionar o 
retorno das atividades. O ministro da 
Educação suspende os pagamentos 
referentes aos meses de setembro e 
outubro de 2001, mas os docentes 
conquistam na Justiça Federal a libera-
ção dos recursos visto que a greve não 
havia sido julgada ilegal. 

DISPUTA PElA lIBERAÇÃO 
DOS SAlÁRIOS

A liberação do salário de outubro 
foi motivo de uma grande disputa ju-
dicial entre governo e movimento do-
cente. Durante o mês, o governo lança 
um decreto condicionando a liberação 
de recursos para pagamento dos servi-
dores públicos federais à expressa au-
torização do ministro. A medida visava 
legalizar a intervenção do governo no 
movimento docente, impedindo que a 
justiça pudesse autorizar o pagamento 
como foi feito com o salário de setem-
bro.

Entretanto, o Andes-SN obtém 
uma série de decisões favoráveis ao 
pagamento. No dia 14 de novembro, 
uma liminar do Supremo Tribunal de 
Justiça (STJ) dá um ultimato ao go-
verno e determina que o ministro da 
Educação, Paulo Renato de Souza, faça 
o repasse das verbas necessárias para 
o pagamento dos salários em 24h ou, 
em caso contrário, que seja responsa-
bilizado por crime de desobediência 
civil.

“Nós vibramos muito com essa de-
cisão da justiça porque a partir daque-
le momento passamos a ter certeza 
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Faixa pendurada na fachada do prédio 
histórico da UFPR expõe a greve à 

população

Assembleia da greve

Docentes discutem deflagração da greve



• Greve 2001

“

RICARDO COSTAProfessor do Departamento de Ciências Sociais desde 1990. 
Vice-presidente da APUFPR-SSind na gestão 2001-2003 e membro 

do Comando Local da Greve de 2001.

A greve era o único caminho para que os professores recuperassem a dignidade da profissão e lutassem pelos recursos necessários para educação. O projeto do governo era a destruição da universidade e sua transformação em colégios de 3° grau.

“
de que sairíamos vitoriosos da greve”, 
recorda o presidente da APUFPR-SSind 
no período. Marques conta que a limi-
nar reforçou a posição de que a parali-
sação dos docentes era legitima e não 
era ilegal como argumentava o MEC, o 
que forçava o governo a assumir uma 
postura de negociação.

A princípio, o ministro entra com 
um habeas corpus preventivo contra 
a ameaça de prisão por descumpri-
mento da decisão do STJ e mantém a 
suspensão do pagamento. Entretanto, 
diante da pressão política e jurídica 
sob o governo, é obrigado a ceder e 
paga os professores no dia 27 de no-
vembro.

NEGOCIAÇÕES FINAIS 
Somente após quase três meses 

de greve, o governo dá início a um pro-
cesso real de negociação, aceitando 
acatar um reajuste linear. Até então, o 
ministro da Educação havia sinalizado 
a proposta de utilizar R$250 milhões 
do orçamento para reajustar as grati-
ficações dos docentes em 34%.

No dia 26 de novembro, os docen-
tes apresentam uma contraproposta 
ao Ministério. Reivindicam reajuste de 
13% na tabela de vencimentos para 
além do aumento de 3,5% concedido 
ao funcionalismo público; equipara-
ção das gratificações de desempenho; 
repasse de 60% da GID aos professo-
res aposentados e a liberação de con-
curso público. 

A nova proposta custaria cerca de 
R$ 350 milhões ao governo, R$ 100 mi-
lhões a mais que o disponibilizado pelo 
MEC. Os recursos finais para a propos-
ta são obtidos por meio de pressão dos 
docentes junto ao Congresso Nacional 
e, no dia 28 de novembro, é assinado o 
acordo do fim da greve.

O ministro se compromete a en-
caminhar o projeto de lei ao Congres-
so Nacional em regime de urgência e 
os docentes permanecem em greve 
como forma de pressionar o cumpri-
mento do acordo até o dia 7 de dezem-
bro de 2001, um dia após o Projeto de 
Lei n° 5805/2001 – que reajustou a ta-
bela de vencimentos e alterou a Lei da 

GID – ser aprovado 
na Câmara dos De-
putados.

CONQUISTAS 
DO 

mOVImENTO

A greve de 
2001 tem o mé-
rito de ter sido a única 
realizada durante o governo FHC 
em que o movimento docente 
conquistou um índice de reajuste 
linear e dirigido a toda a categoria, 
incluindo-se os diferentes níveis 
e carreira das IFES e os docentes 
aposentados. Além disso, a pro-
posta aprovada no Congresso Na-
cional foi exaustivamente debatida 
pelo movimento docente.

Na avaliação do professor 
Francisco Marques, além das vitó-
rias econômicas oriundas da para-
lisação, a greve de 2001 também 
representou uma importante con-
quista política. “Os professores fo-
ram a primeira categoria a derrotar 
o governo em uma reivindicação 
salarial. Essa vitória mostrou que é 
possível ousar, que é possível man-
ter os princípios defendidos histori-
camente pelo movimento docente 
e, ainda assim, derrotar o governo”. 
Para o professor, a derrota imposta 
ao governo representou um impor-
tante movimento de resistência a 
política neoliberal e ao projeto pri-
vatista implementado por Fernan-
do Henrique Cardoso.

“A nossa sensação era de vitó-
ria absoluta”, relembra o profes-
sor João Negrão. “Conseguimos 
fazer o governo recuar não só na 
negociação salarial, mas em toda 
sua política neoliberal. Tiramos da 
pauta a questão do emprego pú-
blico e das organizações sociais. A 
luta não terminou ali, mas naquele 
momento nós tivemos um grande 
prazer de provar que o movimento 
social forte, inteligente e articulado 
consegue fazer o governo recuar 
nas suas estratégias e posições.” 

Assembleia da greve 

Campanha realizada na greve de 2001



16 de maio de 2002

O coronel da PM Mário Colares Pantoja é condenado a 228 anos de prisão pela 
morte de 19 sem-terra em Eldorado de Carajás, em abril de 1996. Seis dias de-
pois o major José Maria de Oliveira, um dos comandantes das tropas da PM no 
massacre, é condenado a 158 anos e 4 meses de prisão. 

10 de outubro de 2002

Crise de confiança na economia ele-
va o dólar, que atinge a marca dos 
R$ 4,00, a cotação mais alta da his-
tória do Real até então.

• 2002 e 2003 no Brasil

06 de maio de 2002

A Justiça do Trabalho paralisa as ati-
vidades por 33 dias. O movimento 
ocorre em todo o Brasil. Os grevis-
tas reivindicavam a aprovação do 
Projeto de Cargos e Salários pelo 
Congresso. 

12 de março de 2002

O plantio e comercialização 
de alimentos transgênicos são 
aprovados em votação simbó-
lica na Comissão Especial da 
Câmara dos Deputados.

20 de maio de 2003

Os Estados Unidos invadem o Iraque, 
com o objetivo de depor e capturar 
Saddam Hussein.

5 de setembro de 2002

O Brasil consegue um empréstimo de US$ 30,4 bilhões do Fun-
do Monetário Internacional (FMI) em agosto. Em troca, o Fun-
do exigiu, além do cumprimento de um superávit primário de 
3,75% do PIB nos próximos três anos, o compromisso com me-
tas inflacionárias e com um limite máximo de gastos de US$ 3 
bilhões com as intervenções no câmbio a cada 30 dias.

27 de Outubro de 2002

Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, é 
eleito presidente do Brasil, ven-
cendo o candidato de situação, 
José Serra, do PSDB.



Diretorias da APUFPR 
1999-2003

20° Diretoria – período 1999/2001

Presidente: Emmanuel José Appel

Vice-presidente: Eduardo Salamuni

Secretário Geral: Aloísio Lene Schmid

1° Secretária: Solange Torres Bittencourt

Tesoureiro Geral: William Thomaz Wedling

1° Tesoureiro: Gerson Pereira Lima

Diretor de Imprensa e Divulgação: Dante Romanó 
Junior

Diretora Administrativa: Nair Filha Moro

Diretor Jurídico: Manoel Eduardo Alves Camargo e 
Gomes

Diretora de Esportes: Marlene Rodrigues Meira

Diretora Social: Marta Margarete Cestari

Diretora Cultural: Suzana Reinecke e Josefina Poli 
Kawamura

21° Diretoria – período 2001/2003

Presidente: Francisco de Assis Marques

Vice-presidente: Ricardo Costa de Oliveira

Secretário Geral: Horácio Tertuliano dos Santos Filho

1° Secretária: Sandra Mara Alessi Muntsch

Tesoureiro Geral: Claudir José Daltoé

1° Tesoureiro: Luiz Alberto Esteves

Diretora de Imprensa e Divulgação: Milena Maria 
Costa Martinez

Diretora Administrativa: Daniela Biondi Batista

Diretor Jurídico: Edson Gonçalves de Oliveira

Diretora de Esportes: Astrid Baecker Avila

Diretor Social: Francisco José Fonseca Ferreira

Diretora Cultural: Leila de Almeida de Locco

“

EDUARDO SAlAmUNI.Professor do curso de Geologia da UFPR desde 1993. 
Vice-presidente da APUFPR-SSind na gestão 1999-2001.

Nós tínhamos certeza que a UFPR precisava estar mais presente na sociedade paranaense e não só no aspecto cultural, mas também do ponto de vista político. Somamos-nos a movimentos importantes como o Fórum em Defesa da Cidade e contra a Privatização da 
Copel.

“
“

ASTRID AVIlAProfessora do Curso de Educação Física da UFPR desde 2000. 

Foi Diretora de Esportes da APUFPR na gestão 2001-2003.

A greve de 2001 contou com muita participação. Nós procuramos mobilizar os professores e conquistar o apoio dos alunos e da sociedade externa. Os debates e atividades de rua foram fundamentais para que realizássemos uma greve com um grande grau de discussão e participação, além do apoio da população.

“

“
JOÃO NEGRÃO

Professor do Setor de Educação Profissional e 

Tecnológica da UFPR. Foi Membro do Comando Local 

da Greve de 2001 e 1º Tesoureiro Regional Sul do 

ANDES-SN na gestão 2000-2004.

Em 2001, as linhas mestras do governo 

FHC já estavam colocadas e havia uma 

pressão forte para redução de gastos e 

para que mudasse a própria estrutura 

da universidade, substituindo o tripé 

do ensino, pesquisa e extensão, por 

escolas de formação profissional.

“



Inauguração do Espaço Cultural Suzana Reinecke

Associação comemora o Dia dos Professores 
no Restaurante madalosso

APUFPR adquire um piano vertical e passa 
a realizar atividades culturais no bar da 
entidade 

Docentes participam das manifestações 
realizadas durante a greve dos servidores 
técnicos em 2000

APUFPR comemora com jantar o Dia dos 
Professores

Estudantes ocupam a Assembleia legislativa do Paraná na tentativa de impedir a venda da Com-
panhia Paranaense de Energia (Copel) - 2001

Assembleia de docentes discute deflagração 
da greve - 1991

APUFPR-SSind organiza debate com 
candidatos à prefeitura de Curitiba - 2000.

Seminário Nacional de Ciência e Tecnologia 
promovido pela APUFPR-PR, SINDOCEFET-
PR e ANDES-SN na UFPR

APUFPR-SSind sedia 39° Conselho Nacional do 
Andes-SN (Conad) - 19 a 22 de novembro de 1999
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