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• 2003 no Brasil

25 de setembro de 2003 

O presidente em exercício, José Alen-
car, assina a medida provisória que libe-
ra o plantio de soja transgênica na safra 
2003/04.

10 de junho de 2003

Aproximadamente 40 mil servidores públicos de 
todo o país se reúnem em Brasília para protestar 
contra a Reforma da Previdência.

18 de junho de 2003 

Comitê de Política Monetária (Copom) re-
duz juros básicos pela primeira vez na ges-
tão Lula, cortando a taxa Selic de 26,5% 
para 26% ao ano. Apesar da pressão polí-
tica, os juros continuam no nível mais alto 
desde maio de 1999.

02 de junho de 2003 

Carga tributária quebra novo recorde histórico. De acordo 
com levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento 
Tributário, 41,2% do PIB foram comprometidos com o 
pagamento de impostos no primeiro trimestre, 5,56% a 
mais que no mesmo período de 2002.

8 de julho de 2003

Funcionalismo federal para 
em protesto contra a reforma 
da Previdência. Cerca de 45% 
dos 880 mil servidores cruza-
ram os braços.

19 de agosto de 2003

Atentado a bomba na sede da 
ONU no Iraque mata o diplomata 
brasileiro Sérgio Vieira de Mello, 
conhecido por lutar pela paz mun-
dial como servidor da ONU.

11 de dezembro de 2003

A Reforma da Previdência é aprovada em se-
gundo turno no Senado.

01 de outubro de 2003

Presidente Lula sanciona o Estatuto do 
Idoso.

27 de outubro de 2003

O Governador do Paraná, Roberto Re-
quião, sanciona lei que veta produtos 
transgênicos no estado.

27 de outubro de 2003

O ministro da Fazenda, An-
tônio Palocci, anuncia os 
termos do novo acordo do 
Brasil com o FMI. O país terá 
direito a sacar até US$ 14 bi-
lhões.

11 de dezembro de 2003

O Diretório Nacional do PT aprova a expulsão dos deputados federais João 
Fortes (SE), Luciana Genro (RS), Babá (PA), e da senadora Heloísa Helena 
(AL), que se opuseram e votaram contra a Reforma da Previdência.



A 21° Diretoria da APUFPR-SSind é 
eleita no dia 15 de maio de 2003. Pre-
sidida pela professora Maria Suely Le-
onart, a chapa “Ciência e Consciência” 
dirige os rumos da entidade durante o 
biênio 2003-2005.

No manifesto de apresentação, a 
chapa se compromete em dar continui-
dade às lutas políticas e ao trabalho de-
senvolvido pela gestão anterior da APU-
FPR. Na avaliação do grupo, era preciso 
manter uma postura de independência 
e enfrentamento político frente aos de-
safios que se impunham diante da con-
juntura nacional e internacional. 

Durante todo o primeiro ano de 
gestão, a diretoria da APUFPR se man-
tém engajada para tentar impedir a 
aprovação da Reforma da Previdência 
no Congresso Nacional, participa de 
atividades com os demais servidores 
públicos do estado e realiza assem-
bleias constantes com os professores 
da Universidade.

“Foi um ano de muito trabalho e 
de muito enfrentamento político. A 
estratégia adotada pelo conjunto dos 
servidores públicos foi comprometer 
os parlamentares mais progressistas 
a votar contra o projeto. Por isso fize-
mos muitas reuniões, produzimos ma-
teriais e realizamos manifestações. No 

final do processo, entretanto, a grande 
maioria do parlamento ficou contra 
nós”, relembra Maria Suely Leonart.

A aprovação da Proposta de Emen-
da Constitucional (PEC) em tempo re-
corde impõe ao sindicato a necessidade 
de lutar contra os efeitos da Reforma da 
Previdência. A APUFPR se mobiliza, fun-
damentalmente, contra a implementa-
ção da previdência complementar pri-
vada, ainda não regulamentada no país, 
e pela manutenção do direito à parida-
de e a integralidade dos docentes que 
ingressaram no serviço público antes de 
dezembro de 2003.

Em 2004, a APUFPR ingressa com 
um mandado de segurança coletivo re-
querendo que a Justiça declare incons-
titucional a cobrança de contribuição 
previdenciária dos docentes aposen-
tados e pensionistas, instituída pela 
Emenda Constitucional nº 41/2003. 

Para o diretor administrativo da 
gestão 2003-2005, professor Evaldo 
Ferreira, o departamento jurídico da 
entidade passou a ser utilizado de for-
ma crescente nos anos 2000 como um 
instrumento para potencializar e dar 
visibilidade a luta desenvolvida pelos 
docentes no terreno político. 

“Com essa fusão, passamos a 
ter uma série de conquistas políticas. 

Mantivemos a defesa de que o 
nosso jurídico deveria atuar em 
conjunto com os docentes com 
uma perspectiva política e isso só 
engrandeceu a nossa intervenção 
enquanto categoria na universida-
de e na sociedade”.

Além da Reforma da Previdên-
cia, a conjuntura nacional do perío-
do é marcada também pela aprova-
ção da Reforma Tributária – Emenda 
Constitucional nº 42/2003 – e pela 
formação de grupos interministe-
riais para a elaboração de propostas 
de reforma para as áreas sindical, 
trabalhista e universitária.

Em 2004, a APUFPR reativa o 

Fórum Paranaense em Defesa do Servi-
ço Público com o objetivo de retomar a 
discussão e a unidade frente às diversas 
propostas de reformas constitucionais. 
São realizados seminários na sede da 
entidade para debater o conteúdo dos 
projetos de reforma trabalhista e sin-
dical e a diretoria da APUFPR participa 
das marchas promovidas pelo conjunto 
dos servidores públicos em Brasília.

“A participação nessas grandes 
manifestações em Brasília foi muito im-
portante. Representava o auge de um 
processo em que o professor passava a 
participar na vida política do país, em 
que se assumia como trabalhador que 
lutava por condições sociais”, conta 
Evaldo Ferreira.

FUNCIONAMENTO DA APUFPR
A gestão 2003-2004 dá conti-

nuidade à política de comunicação 
até então adotada para informar os 
associados sobre as atividades do 
sindicato, ações da diretoria e sobre 
as discussões nacionais relacionadas 
à educação superior. O Boletim em 
Rede, encaminhado diariamente por 
email aos docentes filiados, é manti-
do. São produzidos também informa-
tivos impressos e boletins especiais 
para os professores aposentados.

A comunicação da entidade tam-
bém conta com uma iniciativa inova-
dora neste período. Trata-se da trans-
missão diária das principais notícias 
do sindicato pela rádio CBN-Curitiba. O 
programa, intitulado “Minuto APUFPR”, 
era veiculado na grade da emissora de 
segunda a sexta-feira, entre as 18h e as 
18h30.

Os grupos de trabalho mantidos 
pela APUFPR-SSind também são rees-
truturados e voltam a funcionar com 
periodicidade mensal. O GT de Segu-
ridade Social dá continuidade ao tra-
balho realizado pela gestão anterior 
ao reunir os aposentados filiados à 
entidade. Além dos debates políticos, 

• Gestão 2003-2005

Diretoria da APUFPR enfrenta 

reformas e novos projetos para a educação 



são realizadas tardes culturais desti-
nadas a promover a confraternização 
e o convívio entre os docentes.

O GT de Etnia, Gênero e Classe é 
reestruturado e passa a discutir, em 
especial, a proposta de criação de 
uma política de cotas para as universi-
dades federais.  Na UFPR, a criação das 
cotas antecede o processo de discus-
são e aprovação do Projeto de Lei nº 
3.627 encaminhado em abril de 2004 
ao Congresso Nacional. Já em maio 
de 2004, o Conselho Universitário da 
instituição aprova a resolução 37/04, 
que estabelece a reserva de 20% das 
vagas para estudantes negros e 20% 
para estudantes oriundos de escolas 
públicas.

“Nós víamos com desconfiança 
a implementação de uma política de 
cotas na UFPR porque, na nossa ava-
liação, o meio mais adequado para re-
solver a grande desigualdade existen-
te no acesso ao ensino superior era 
reforçar a educação básica até que 
todos os estudantes tivessem as mes-
mas oportunidades para ingressar na 
universidade”, relembra Leonart.

O GT de Ciência e Tecnologia 
também se mantém em atividade e 
estuda as ações governamentais para 
o fomento da pesquisa no estado. O 
grupo realiza, em parceria com a Se-
ção Sindical do então Centro Federal 
de Educação Tecnológica do Paraná 
(Cefet-PR) e com a Regional Sul do An-
des-SN, um seminário sobre Ciência e 
Tecnologia para o desenvolvimento 
do Paraná. 

Já o GT de Política Educacional 
acompanha as discussões sobre a 
proposta de substituir o Exame Nacio-
nal de Cursos (ENC-Provão), aplicado 
entre os anos de 1996 a 2003, por um 
novo modelo de avaliação. 

VIVA A UFPR
Entre as consequências da 

reforma da previdência está a 
intensificação do déficit de 
professores na Universidade. 
Segundo dados da UFPR, 88 
professores se aposentaram 
até maio de 2003, mas o go-
verno liberou apenas 67 vagas 
para reposição do quadro na-
quele ano.

“Vivíamos uma situação 
crítica. Muitos professores se 
aposentaram com medo de 
perder direitos devido às re-
formas de 1998 e de 2003. O 
grande déficit de docentes só 
foi parcialmente coberto com 
a contratação precarizada de 
substitutos”, conta a presiden-
te da APUFPR no período.

Os escassos recursos 
destinados para a educação 
também prejudicam o funcio-
namento das universidades. 
Conforme dados divulgados 
pelo reitor, na época, a UFPR 
possuía dívidas com as empre-
sas terceirizadas de vigilância 
e limpeza. As contas de ener-
gia elétrica não pagas acumu-
lavam um débito de R$ 2,5 
milhões.

No dia 27 de novembro 
de 2003, a APUFPR realiza 
uma manifestação em conjun-
to com o Diretório Central dos 
Estudantes e com o sindicato 
dos servidores técnico-admi-
nistrativos. O ato público rei-
vindica a contratação de mais 
professores efetivos e servido-
res, recursos para a manuten-
ção da universidade e aumen-
to das vagas.  

APUFPR-SSind organiza um ato público

pedindo melhorias para a Universidade 

APUFPR-SSind em ato em defesa da 
Universidade

Posse da diretoria da APUFPR-SSind 

gestão 2003-2005

• Gestão 2003-2005
“

“

MARIA SUEly lEONARTProfessora do Departamento de Patologia Médica da 
UFPR desde 1972. Presidente da APUFPR-SSind na gestão 2003-2005.

Quando o presidente Lula assumiu, esperava-
se que fosse realmente democrático e popular, 
mas o que se viu foi um governo que manteve 

a lógica neoliberal de retirada de direitos 
enquanto se apoiava programas assistenciais 

como o Bolsa Família e o Fome Zero.



• Gestão 2003-2005 “

“

ASTRID BAECkER AVIlAProfessora do Curso de Educação Física da UFPR desde 

2000. Foi Diretora de Esportes da APUFPR na gestão 

2001-2003 e Secretária Geral na gestão 2003-2005. 

As políticas dirigidas para a educação 
superior privilegiavam os interesses privados 
e aprofundam os princípios da reforma do 
estado iniciada no governo FHC. Prouni, 
Sinaes e a Lei de Inovação Tecnológica 

apontavam para um modelo privatista e 
produtivista de educação superior.

REFORMA DA EDUCAçãO
Para Leonart, entretanto, as pri-

meiras ações do novo governo não 
se propunham a recuperar o quadro 
docente e a valorizar a educação supe-
rior pública. Em setembro de 2004, o 
governo federal edita a Medida Provi-
sória 213, que cria o Programa Univer-
sidade para Todos (Prouni). 

Na avaliação do movimento do-
cente, a medida era uma forma equi-
vocada de fazer a expansão do ensi-
no superior, tendo como foco o setor 
privado e não o público.  A secretária 
Geral da APUFPR no período, professo-
ra Astrid Avila, relembra que a crítica 
centrava-se no fato de que a isenção 
fiscal funcionaria como uma “bóia de 
salvação” para os empresários do se-
tor pois propunha benefícios para o 
preenchimento de vagas que em mui-
tas instituições já estavam ociosas.

 “As universidades públicas so-
friam com a escassez de recursos en-
quanto o governo federal isentava as 
instituições particulares. Segundo os 
dados da época, se esses recursos fos-
sem utilizados para o ensino público, 
poderíamos ter aberto quatro vezes 
mais vagas. Além da diferença quan-
titativa, essa expansão poderia ter 
se dado com garantia de qualidade e 
pautada no tripé do ensino, pesquisa e 
extensão públicos”, defende.

Em conjunto com a discussão sobre 
a criação do Prouni, o governo federal 
realiza uma série de mudanças estru-
turais no ensino brasileiro sem um pro-
cesso aprofundado de discussão com os 
sindicatos e militantes da educação. Em 

abril de 2004, é criado 
o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação 
Superior (Sinaes).  Já 
em dezembro, o presi-
dente sanciona a lei n° 
10.973, que trata da 
lei de inovação tecno-
lógica. 

Em conjunto 
com os projetos, o 
governo começa a elabo-
rar uma proposta de reforma univer-
sitária com o objetivo de encaminhar 
o texto para aprovação no Congresso 
Nacional. A primeira versão do projeto 
é apresentada em dezembro de 2004. 
Ao longo do ano, a APUFPR realiza 
uma série de atividades voltadas para 
discutir as implicações do projeto na 
educação superior público. No dia 24 
de fevereiro de 2005, a entidade sedia 
o I Seminário de Políticas Educacionais 
do Governo Lula, que reúne diversas 
entidades da área da educação.

CAMPANHA SAlARIAl 2004
Em março de 2004, os servidores 

públicos federais lançam sua campa-
nha salarial unificada para o ano e é 
formada uma Mesa Nacional de Nego-
ciação Permanente (MNNP) entre go-
verno e servidores, na qual a APUFPR 
tem participação.

Os servidores reivindicam uma 
reposição emergencial nos salários de 
46,95% para dar início à recomposição 
das perdas acumuladas durante o go-
verno de Fernando Henrique Cardoso. 
No ano anterior, o presidente Luis Iná-

cio Lula da Silva havia concedido uma 
correção de apenas 1% enquanto as 
perdas dos últimos nove anos totaliza-
vam 122,39%.

Em junho, o movimento docen-
te elabora uma nova proposta em que 
reivindica a extinção da GED e da GID, a 
criação de gratificação emergencial não-
produtivista, extensiva aos aposentados 
e aos substitutos que garantiria a isono-
mia entre as carreiras e a definição de 
calendário para a incorporação de todas 
as gratificações ao salário base. 

A falta de uma resposta do gover-
no faz com que os docentes deflagrem, 
no dia 5 de agosto, uma greve nacional. 
A paralisação se estende por 38 dias e 
envolve os docentes de 15 instituições 
federais de ensino. Em plena greve, o 
governo encaminha sua proposta por 
meio da Medida Provisória 208/04. O 
documento, publicado no diário oficial 
no dia 20 de agosto, aumentava o valor 
pago pela gratificação ao mesmo tem-
po em que intensifica o caráter produ-
tivista da GED.

Os docentes da UFPR não adere à 
greve nacional, mas a APUFPR se man-
tém mobilizada. Em junho, durante 
participação do então Ministro da Edu-
cação, Tarso Genro, na aula magna que 
abriu o segundo semestre de 2004, a 
presidente da APUFPR-SSind faz uma 
fala cobrando que o MEC atenda a rei-
vindicação dos docentes.

“Nós sempre defendemos que o 
nosso salário fosse unificado, represen-
tando uma linha só no contracheque 
e lutamos muito para que a GED fosse 
incorporada aos salários. Entendíamos 
que as gratificações causavam desní-
veis injustificáveis para os docentes do 
ensino básico e para os aposentados, 
além de estarem baseadas em critérios 
produtivistas que distorciam a função 
social do docente”, explica Leonart.



APUFPR-SSind mobiliza contra a 
aprovação da Reforma da Previdência

Em abril de 2003, o governo do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva en-
caminha ao Congresso Nacional a Pro-
posta de Emenda Constitucional (PEC) 
da Reforma da Previdência. A PEC 40, 
como ficou conhecida, previa a taxa-
ção dos servidores públicos aposenta-
dos, aumento da idade mínima para 
solicitar o benefício e a fixação de um 
teto de R$ 2.400,00 para os valores 
das aposentadorias.

A proposta, dirigida ao conjunto 
dos servidores públicos, tramitou no 
Congresso Nacional entre abril e de-
zembro de 2003, quando foi aprovada 
no Senado e promulgada pelo presi-
dente da República. O conteúdo da 
medida causa indignação entre o mo-
vimento docente, já que o presidente, 
eleito com 53 milhões de votos e com 
apoio expressivo dos servidores públi-
cos, defendia a retirada de direitos e 
mantinha o mesmo modelo de refor-
mas privatizantes do governo Fernan-
do Henrique Cardoso.

HISTóRICO
Já no primeiro mês de governo, o 

ministro da Previdência Ricardo Ber-
zoini anuncia que o governo deu iní-
cio aos estudos sobre a Reforma da 
Previdência e que pretendia encami-
nhar um projeto ainda em 2003. Ape-
sar de causar surpresa entre os servi-
dores públicos, a proposta já estava 
expressa no Programa de Governo do 
presidente Lula, em que o equaciona-
mento da questão previdenciária era 
apresentado como um dos principais 
desafios do novo mandato.

O governo alegava que a previ-
dência pública lidava, em 2002, com 
um déficit de cerca de R$ 70 bilhões 
e atribuía a culpa desse prejuízo aos 
servidores públicos que se aposenta-
vam e continuavam a receber o valor 
integral dos salários. Segundo o go-
verno, era necessário estabelecer um 
teto único para os aposentados da 
iniciativa privada e do serviço público 

posse já com a tarefa de avançar na 
discussão sobre a Reforma da Previ-
dência e ampliar a mobilização entre 
os docentes.

RESISTêNCIA CONTRA A 
REFORMA DA PREVIDêNCIA

Em julho, a PEC segue para dis-
cussão no Plenário da Câmara dos 
Deputados e – como forma de pres-
sionar os parlamentares e o executivo 
a retirar a Proposta de tramitação – 
diversas categorias do funcionalismo 
público iniciam uma greve nacional 
por tempo indeterminado. A catego-
ria dos professores universitários ade-
re à manifestação, organizada pela 
Coordenação Nacional de Entidades 
de Servidores Federais (CNESF), e se 
mantém em paralisação por 59 dias.

e aumentar o tempo de contribuição 
para que o volume de dinheiro arre-
cadado fosse suficiente para honrar 
o pagamento das aposentadorias e 
pensões no futuro.

Durante os últimos meses de 
mandato da diretoria 2001-2003, 
a APUFPR-SSind passa a estudar a 
questão da previdência pública. “Nós 
defendíamos que a previdência tinha 
que ser reformada, sim, mas para am-
pliar o direito dos trabalhadores e não 
para retirar. Nós estudamos muito e 
sabíamos que a previdência não era 
deficitária como o governo alegava. 
O que causava os déficits anuncia-
dos era a utilização dos recursos da 
previdência para outros fins”, explica 
o presidente da APUFPR na gestão 
2001-2003 Francisco Marques. 

Em fevereiro de 
2003, a entidade rea-
liza um seminário in-
titulado “Reforma da 
Previdência Social: Um 
novo desafio, prêmio 
ou castigo?” e com-
põe a coordenação do 
Fórum Paranaense em 
Defesa da Previdência 
Pública que reúne di-
versos sindicatos do 
estado. 

A PEC-40 é apre-
sentada à Câmara dos 
Deputados no dia 30 
de abril e, na primei-
ra semana de maio, 
segue para avaliação 
da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de 
Cidadania  (CCJC). Si-
multaneamente, na 
UFPR, acontece a elei-
ção da nova diretoria 
da Associação dos 
Professores. A gestão 
2003-2005, presidida 
pela professora Maria 
Suely Leonart, toma 
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“ “

FRANCISCO MARqUES

Professor de Departamento de Química da UFPR desde 1994.

 Presidente da APUFPR-SSind na gestão 2001-2003.

A APUFPR teve um papel determinante na 

discussão em nível local sobre a reforma da 

previdência. Nós organizamos seminários 

e discussões com outras categorias e outros 

sindicatos e realizamos muitas manifestações 

de rua.

Além de suspender as atividades, 
os servidores públicos realizam tam-
bém uma série de manifestações bus-
cando dar visibilidade a questão. São 
organizadas panfletagens, trancamen-
to de estradas, grandes atos de rua e 
uma ocupação do Congresso Nacio-
nal. A Central Única dos Trabalhadores 
(CUT) não participa da organização da 
greve e passa a defender alterações no 
projeto e não a retirada da PEC.

Na UFPR, os docentes decidem 
em assembleia não aderir à greve 
nacional, mas a categoria se mantém 
mobilizada e a Associação dos Profes-
sores se destaca como uma das prin-
cipais entidades organizadoras de ati-
vidades e manifestações no Paraná. A 
APUFPR compõe o Fórum Paranaense 
em Defesa da Previdência Pública, 
que durante a paralisação dos servi-
dores públicos desempenha a função 
de Comando Estadual Unificado de 
Greve e Mobilização.

Na avaliação da presidente da 
APUFPR na gestão 2003-2005, Ma-
ria Suely Leonart, os professores da 
UFPR participaram das manifestações 
contrárias a Reforma da Previdência 
porque havia um entendimento co-
mum de que a medida representava 
a perda de direitos historicamente 
conquistados, entretanto, esse des-
contentamento não se refletiu em 
adesão a greve.

“Continuamos participando das 
mobilizações e quase todas as reuni-
ões do Fórum Paranaense em Defesa 
da Previdência Pública eram realiza-
das na sede da APUFPR. Os docentes 
eram críticos à Reforma da Previdên-
cia, mas havia um desgaste muito 
grande das greves anteriores. Os do-
centes manifestavam em assembleia 
um sentimento de cansaço em rela-
ção a fazer greve e nem sempre con-
seguir que as reivindicações fossem 

atendidas”, complementa.
Segundo a docente, as mo-

bilizações realizadas pelos ser-
vidores públicos procuravam, 
centralmente, defender a manu-
tenção de um sistema de previ-
dência social público, baseado 
no princípio da solidariedade 
intergeracional, em que todos 
os trabalhadores contribuem 
enquanto ativos, garantindo a 
aposentadoria de todos os tra-
balhadores que necessitam, seja 
por idade ou motivo de saúde e 
invalidez.

“A reforma vinha na con-
tramão dessa reivindicação à 
medida que retirava direitos e 
impunha aos trabalhadores a 
necessidade de recorrer aos fun-
dos privados de pensão. A lógi-
ca do governo era cobrir menos 
direitos previdenciários, criando 
possibilidades para que a previ-
dência complementar avance em 
nosso país”.

AçõES jURíDICAS 
Para além das mobilizações 

de rua, paralisações e conversa 
com parlamentares, a APUFPR-
SSind também encampa ações 
no campo jurídico.

Em 2003, a entidade apre-
senta uma Ação Popular na 5ª 
Vara Federal de Curitiba, reque-
rendo que as campanhas de mí-
dia que faziam propaganda favo-
rável a Reforma da Previdência 
fossem suspensas e que os cus-
tos fossem pagos pelos gover-
nantes já que não se tratava de 
campanha institucional. A ação 
conseguiu suspender a campa-
nha e obteve sentença favorável 
reconhecendo a ilegalidade das 
propagandas. 

O qUE MUDOU COM A 
REFORMA DE 2003?

- Cria a taxação dos inativos que 
recebem acima de R$ 1.440 na 
União e R$ 1.200 nos estados.

- Aumenta a idade mínima para 
aposentadoria. Para se aposentar 
o funcionário público tem que 
trabalhar no mínimo 20 anos 
no serviço público e ter a idade 
mínima de 55 anos (mulher) e 60 
anos (homem). Até 2003, a idade 
mínima era de 53 anos para 
homens e 48 para mulheres. 

- Adoção de um teto de R$ 2.400,00 
tanto para a aposentadoria dos 
servidores como para a dos 
trabalhadores do Regime Geral 
da Previdência Social.
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20 de fevereiro de 2004 

O governo federal edita a medida 
provisória proibindo o funciona-
mento de casas de bingos e caça-
níqueis em todo o país. O Senado 
derrubou a MP no dia 5 de maio, 
por 32 votos a 31.

24 de março de 2004 

A Microsoft recebe uma multa histórica. A União Eu-
ropéia manda a empresa pagar a quantia recorde de 
497 milhões de euros por “ter abusado de seu poder 
de mercado”. 

15 de julho de 2004 

O governo federal inicia em todo o 
país a campanha do desarmamento 
da população. 

18 de agosto de 2004 

Os servidores do Judiciário de 
São Paulo encerram a maior 
greve da história da justiça 
paulista. A paralisação, que 
durou 91 dias, reivindicou re-
posição salarial.

22 de dezembro de 2004 

Em 24 horas, Senado e Câmara 
aprovam projeto que institui as 
parcerias público privadas (PPPs).

15 de março de 2004 

O governo acaba com o Provão e cria o Exa-
me Nacional de Desempenho dos Estudan-
tes. A política equivocada de conceito de 
avaliação permanece.

• 2004 no Brasil
13 de fevereiro de 2004 

A revista Época divulga o conte-
údo de uma fita que mostra Wal-
domiro Diniz, então assessor do 
ministro da Casa Civil, José Dirceu, 
cobrando propina de um empre-
sário do jogo do bicho, Carlos Ca-
choeira, em 2002. Diniz foi afasta-
do após a denúncia. 

28 de março de 2004 

O Movimento dos Sem Terra (MST) dá início a diversas 
ocupações em todo o País. O movimento é uma ação 
de repúdio ao não cumprimento do Plano Nacional 
de reforma Agrária, negociada com o governo. A ma-
nifestação ficou conhecida como “abril vermelho”. 

30 de agosto de 1988

A Polícia Federal deflagra 
a Operação Vampiro para 
prender 17 pessoas acusa-
das de fraudar licitações de 
compra de hemoderivados 
pelo Ministério da Saúde. 
Entre os acusados estavam 
funcionários do Ministério 
da Saúde.

19 de agosto de 2004 

Entre os dias 19 e 22 de agosto, sete moradores de rua foram espancados até a 
morte na região central de São Paulo. Quatro suspeitos, incluindo policiais milita-
res, foram presos ou investigados.

 18 de agosto de 2004 

Supremo Tribunal Federal (STF)
considera constitucional a contri-
buição previdenciária dos servido-
res inativos.

20 de novembro de 2004 

Um tiroteio em Felisburgo (MG), termina com a 
morte de cinco trabalhadores rurais sem-terra. 
No dia 1º de dezembro, o fazendeiro Adriano 
Chafik Luedy (foto), 37 anos, suspeito de ser o 
mandante do crime, se entregou à polícia.



• 2005

Congresso sediado pela APUFPR-SSind 
aprova desfiliação do Andes-SN da CUT

No dia 1° de março de 2005, os pro-
fessores filiados ao Sindicato Nacional 
dos Docentes das Instituições de Ensino 
Superior (Andes-SN) aprovam a desfi-
liação da entidade da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT).

A decisão é oficializada durante o 
24° Congresso Nacional da categoria, 
realizado entre os dias 24 de fevereiro 
e 1° de março de 2005. Durante o en-
contro, sediado em Curitiba e organi-
zado pela APUFPR-SSind, os docentes 
decidem que o Sindicato deve deixar de 
contribuir com a Central a qual esteve 
filiado por 15 anos e se empenhar na 
construção de um pólo de resistência 
sindical e de novos instrumentos de 
luta. Na votação, 66,4% dos delegados 
manifestaram-se a favor da desfiliação. 
Foram 192 votos favoráveis, 85 votos 
contrários e 12 abstenções.

O encontro, cujo tema foi a “Unida-
de e independência da classe trabalha-
dora: direitos sociais e projeto de eman-
cipação”, reuniu cerca de 670 delegados 
de 70 seções sindicais. Para a presiden-
te da APUFPR na gestão 2003-2005, 
Maria Suely Leonart, o 24° Congresso 

a CUT acabou apoiando a proposta do 
governo. Isso levou a um processo de 
debate sobre a desfiliação em várias se-
ções sindicais e em outros sindicatos”, 
expõe.

Na análise do movimento docente, 
a CUT passava a desempenhar um pa-
pel de suporte do governo ao apoiar as 
políticas de caráter privatistas dirigidas 
aos trabalhadores no período. Aos pou-
cos, a entidade perdia sua autonomia e 
tornava-se peça fundamental para a im-
plantação de medidas neoliberais.

Entre os anos de 2003 e 2005, a 
CUT teria não só deixado de apoiar os 
movimentos combativos, como tam-
bém desempenhado um papel funda-
mental na aprovação de medidas con-
trárias ao interesse dos trabalhadores. 
É o caso do apoio da Central à reforma 
da Previdência, em 2003, ao Programa 
Universidade para Todos (Prouni) e às 
propostas de reforma da educação e 
sindical.

“A partir do Congresso assumimos 
a posição de nos aproximarmos de ou-
tros sindicatos que tivessem posição crí-
tica a CUT e uma atuação independente 
frente ao governo até que o processo 
de reorganização acabasse evoluindo 
para a fundação de uma nova central 
sindical”, explica Neves.

do Andes-SN é um 
marco na história 
da entidade e do 
Sindicato Nacio-
nal devido ao 
protagonismo 
assumido pelo 
movimento no 
processo de dis-
cussão sobre os 
rumos do movi-
mento sindical 
no Brasil.

Até então, 
apenas o Sindi-
cato Nacional 
dos Servido-
res Federais 
da Educação 
Básica, Profissional e Tecnológica 
(Sinasefe) havia optado pela desfiliação, 
enquanto outros sindicatos do funcio-
nalismo público iniciavam a discussão 
em suas bases.

“A CUT foi uma central que o movi-
mento docente ajudou a construir. Em 
seu início, era uma entidade autônoma 
e democrática e se pautava em estar ao 
lado dos trabalhadores. Quando o PT 

começa a assumir postos no 
governo – a partir da eleição 
de Lula em 2003 – a CUT pas-
sa a atuar de forma atrelada 
ao governo, freando as lutas 
e manifestações”, explica 
Maria Suely Leonart.

O vice-presidente da 
APUFPR-SSind na gestão 
2003-2005, professor La-
faiete Neves, conta que o 
processo de discussão sobre 
a desfiliação foi realizado ao 
longo do ano de 2004, a par-
tir de assembleias realizadas 
em cada seção sindical que 
compõe o Andes-SN.

“O ponto de ruptura en-
tre nós e a CUT foi a atuação 
da Central no processo de 
Reforma da Previdência. O 
Andes-SN assumiu o compro-
misso de defender o direito 
dos professores, enquanto 

“

Nota pública sobre a desfiliação do Andes-SN da CUT. 04 de março de 2005.

O rumo tomado pela CUT tem resultado em derrotas para os trabalhadores. No 24º Congresso a disposição que moveu os delegados foi a mesma daquelas do 8º Congresso, há 16 anos, quando votaram a filiação do Andes-SN à CUT: dar um passo importante para que o sindicato continue contribuindo com a construção da unidade dos trabalhadores no terreno classista, da democracia e da autonomia para enfrentar as difíceis lutas que a conjuntura impõe.

“



14 de maio de 2005

Revelação de esquema de corrupção nos 
Correios, envolvendo o deputado Roberto 
Jeferson (PTB), inicia uma crise histórica no 
governo Lula.

30 de março de 2005

Durante a noite, 30 pessoas são assassinadas a tiros em 
11 locais do Rio de Janeiro. O motivo da ação é uma pro-
vável retaliação de policiais militares.

25 de maio de 2005

Apesar das tentativas de manobra do governo, o Con-
gresso instaura CPI para apurar as denúncias envolvendo 
os Correios. 

06 de junho de 2005

O Deputado Roberto Jeferson acusa o tesoureiro 
do PT, Delúbio Soares, de pagar uma mesada no 
valor de R$ 30 mil, chamada de “mensalão”, em 
troca do apoio dos deputados da base aliada ao 
governo. 

23 de outubro de 2005

A proibição do comércio de armas de fogo e munição no 
Brasil é rejeitada por quase dois terços dos eleitores, em 
um referendo histórico.

16 de junho de 2005

O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, deixa 
o cargo devido às denúncias de corrupção feitas 
pelo Deputado Roberto Jefferson, nas quais ele 
seria um dos principais articuladores do esque-
ma de corrupção denominado “mensalão”. 

• 2005 no Brasil

12 de fevereiro de 2005

A missionária americana Dorothy Stang, que atuava 
junto a movimentos sociais, é assassinada no Pará.

08 de julho de 2005

José Adalberto Vieira da Silva, assessor do deputado estadual 
José Nobre Guimarães (CE), irmão do deputado federal José 
Genoino, é detido com uma mala de dinheiro e mais US$ 100 
mil na cueca, num total de cerca de R$ 440 mil. No dia seguin-
te, Genoino deixa a presidência do Partido dos Trabalhadores 
(PT).

14 de setembro de 2005

O Plenário da Câmara dos deputados aprova  a cas-
sação do deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ).

14 de setembro de 2005

O deputado Severino Cavalcanti (PP-PE), presidente da Câma-
ra dos Deputados, renuncia ao mandato após denúncia de re-
cebimento de propina envolvendo restaurante da Casa.



• Gestão 2005-2007

APUFPR acompanha 
implantação do campus litoral e 
inicia discussão sobre saúde docente

No dia 19 de maio de 2005, é re-
alizada a cerimônia de posse da chapa 
“APUFPR Autônoma e Democrática”, 
eleita para a gestão 2005-2007 da Asso-
ciação dos Professores da UFPR. A nova 
diretoria, presidida pelo professor Cláu-
dio Tonegutti, expressa a proposta de 
dar continuidade às lutas desenvolvidas 
pelo sindicato em defesa do direito dos 
professores e pelo fortalecimento da 
universidade pública. 

A chapa reivindica o histórico de 
mobilização e participação dos profes-
sores da UFPR no movimento docente 
nacional e se propõe, em especial, a 
manter a política de independência e 
de resistência aos projetos privatistas 
dirigidos para a educação e para o con-
junto dos trabalhadores no período.

UFPR lITORAl
Durante a gestão, a APUFPR passa a 

acompanhar o processo de implemen-
tação do campus da UFPR no município 
de Matinhos, litoral do Paraná. Confor-
me Tonegutti, esse acompanhamento 
teve início após vários docentes denun-
ciarem à APUFPR situações caracteriza-
das como assédio moral e coação por 
parte da direção da unidade.

dores técnicos vulneráveis ao assédio 
moral, já que não existiam resoluções 
com as quais os trabalhadores pudes-
sem questionar as decisões e imposi-
ções da direção da unidade.

SAúDE DOCENTE 
E ASSéDIO MORAl

As sucessivas denúncias de assédio 
moral no campus levantam a discussão 
sobre o problema e sobre a saúde dos 
docentes em toda a Universidade. Con-
forme o vice-presidente da APUFPR-
SSind na gestão 2005-2007, Ivan Santos, 
a partir da visibilidade dada à questão, 
as denúncias passaram a ser mais fre-
quentes e relacionadas também a ou-
tras unidades da UFPR.

“Até então todas essas denúncias 
acabavam no departamento jurídico 
da APUFPR, focadas em abrir processo 
judicial. Percebemos que era necessá-
rio entender o problema, suas causas e 
consequências, para que pudéssemos 
intervir na realidade, propor mudanças 
no ambiente de trabalho e na rotina das 
unidades visando solucionar o proble-
ma”, conta. 

A APUFPR passa a estudar o tema, 
realiza reuniões e palestras sobre o as-
sunto. No dia 28 de agosto de 2006, a 
entidade organiza uma conferência so-
bre assédio moral com a presença de 
um dos principais pesquisadores do 
assunto, professor José Roberto Monte 
Heloane. A atividade reúne cerca de 600 
pessoas no auditório da Reitoria e entra 
como um marco na discussão sobre o 
assunto no serviço público em Curitiba, 
influenciando também o debate den-
tro de outros sindicatos e categorias do 
funcionalismo.

“O trabalho de estudo e debate 
realizado na APUFPR chamou a aten-
ção do Andes-SN e o tema passou a ser 
discutido também de forma nacional”, 
relembra Santos.

Neste período, a entidade passa 

Diante das denúncias, a entidade 
passa a acompanhar o funcionamen-
to do campus e observa pontos preo-
cupantes, como a inexistência de um 
regimento interno do campus, falta de 
projeto político pedagógico dos cursos 
já existentes e denúncias de desvio de 
função dos docentes em atividades 
anunciadas como de participação obri-
gatória.

“Percebemos que a questão do as-
sédio moral estava relacionada com a 
própria implantação do campus no lito-
ral. A Universidade não seguiu os proce-
dimentos que seriam normais para que 
a criação da unidade ocorresse com ga-
rantia de estrutura física e pedagógica 
e respeito ao trabalho dos docentes”, 
explica Tonegutti.

Em março de 2007, a APUFPR entra 
com uma ação coletiva na Justiça Fede-
ral. A medida reivindicava a transferên-
cia imediata de quatro professores afas-
tados por adoecimentos relacionados 
ao assédio moral e que a administração 
da UFPR fosse responsabilizada pela 
situação. A Associação dos Professores 
compreendia que a omissão da Univer-
sidade em normatizar o funcionamento 
do campus deixou os docentes e servi-
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Ato público 

contra a Reforma Universitária
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Reinauguração da sede da APUFPR-SSind

Seminário sobre Assédio Moral 

realizado no teatro da Reitoria

Diretoria da APUFPR-SSIND gestão 2005-2007

Encontro de aposentados  - gestão 2005-2007

“ “

IVAN DOMINGOS CARVAlHO SANTOS

Professor do Departamento de Nutrição desde 1982. Foi Vice-

Presidente da APUFPR na gestão 2005-2007.

Essa gestão enfrentou um período muito 

delicado, como a questão do litoral e a eleição 

tumultuada para Reitoria. Avalio que a atuação 

da gestão foi bastante positiva por ter coragem 

de enfrentar essas questões e desempenhar seu 

papel enquanto sindicato.

a dar mais destaque também para as 
consequências do sucateamento das 
universidades e das mudanças na car-
reira para a saúde dos docentes. Nos 
jornais da APUFPR-SSind são publica-
dos estudos que demonstram o au-
mento da sobrecarga e da precarização 
do trabalho docente ao longo dos anos. 
Também são publicados materiais que 
abordam a relação entre a cultura da 
produtividade vivida na pesquisa e na 
pós-graduação e o perfil de adoecimen-
tos na categoria.

“O movimento docente começou a 
ver com mais clareza que para construir 
outro projeto de universidade era pre-
ciso melhorar as condições de trabalho 
dos docentes. Depois de oito anos de 
governo FHC, os professores estavam 
sobrecarregados de trabalho, lecionan-
do em locais precários, sem estrutura 
física ou pedagógica”, crítica.

ORGANIzAçãO 
DOS APOSENTADOS

A APUFPR dá continuidade ao pro-
cesso de organização dos professores 
aposentados com atividades que unem 
o aspecto político e o associativo. São 
realizados encontros culturais temáti-
cos e palestras sobre qualidade de vida 
e o compromisso com a felicidade após 
a aposentadoria.

A mobilização do segmento é in-
tensificada a partir de junho de 2006, 
quando o governo federal cria, por 
meio de uma medida provisória, a clas-
se de Professor Associado, colocada na 
estrutura da carreira acima da classe de 
Professor Adjunto nível IV.  

A medida, entretanto, não previa 
a transposição dos aposentados para a 
nova classe. Para o movimento docente, 
os professores que se aposentaram no 

topo da carreira deveriam ser reen-
quadrados nessa nova última classe 
como forma de manter sua posição 
na estrutura geral da carreira. 

O Grupo de Trabalho de Aposen-
tados da APUFPR realiza um abaixo-
assinado reivindicando junto ao Con-
selho Universitário (Coun) da UFPR 
que a instituição se posicione a favor 
da inclusão dos aposentados na nova 
classe. 

No dia 23 de novembro de 2006, 
a APUFPR e um grupo de aposenta-
dos filiados a entidade participam da 
sessão do Coun e conquistam que 
os conselheiros aprovem por una-
nimidade o envio de uma moção ao 
Ministério da Educação, à Associação 
Nacional dos Dirigentes das Insti-
tuições Federais de Ensino Superior 
(Andifes) e ao Congresso Nacional so-
licitando que sejam feitas alterações 
na lei para garantir aos aposentados 
a percepção das vantagens.

lAzER E 
MElHORIAS NA SEDE
A 22ª Diretoria da APUFPR se 

preocupa também em manter o his-
tórico aspecto associativo da entida-
de por meio de atividades que pro-
porcionem o convívio e o lazer entre 
os docentes. Durante a gestão, são 
realizados jantares, confraternizações 
para receber os novos professores 
que ingressam na instituição e jogos 
de futebol entre os docentes. A par-
tir de novembro de 2006, a diretoria 
coloca em prática o projeto “Prata da 
Casa” com o objetivo de abrir espaço 
para divulgar manifestações artísticas 
dos professores da UFPR. 

O tesoureiro geral da Associa-
ção dos Professores na gestão 2005-
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2007, Camilo Borges Neto, conta que 
a diretoria reestruturou o quadro de 
funcionários e reorganizou as receitas 
da entidade, procurando melhorar o 
atendimento aos associados e aprimo-
rar a utilização dos recursos. Os contra-
tos com as empresas de plano de saúde 
são renegociados. A diretoria consegue 
diminuir os preços pagos pelos docen-
tes e aumentar a idade máxima dos 
dependentes vinculados ao plano de 24 
para 30 anos.

“Fizemos reuniões longas e difíceis 
com essas empresas e mostramos que o 
plano coletivo mantido pela Associação 
tinha um grande peso financeiro. Com 
isso, conseguimos que as empresas bai-
xassem muito o valor dos planos”.

A sede da APUFPR também é intei-
ramente restaurada durante a gestão. A 
reforma, que se estende por cinco me-
ses, abrange obras no estacionamento, 
guarita dos vigilantes, auditório, bar, jar-
dim e nas salas do módulo administra-
tivo. Os móveis são restaurados e são 
realizadas melhorias também nos pisos, 
iluminação, pintura e no playground da 
sede. 

Conforme Borges Neto, havia pro-
blemas estruturais que demandavam 
uma ampla reforma na sede. Entre es-
ses problemas, estava uma fissura na 
laje do auditório que causava infiltração 
e goteiras. “A única maneira de corrigir 
a infiltração exposta era a construção 
de um telhado. Projetamos um telhado 
que cobria todo o bar e a entrada para 
o teatro. Também reformamos o mobi-
liário e instalamos um projetor para exi-
bição de filmes, o que melhorou muito 
a utilização do espaço”.

Também são construídos um es-
paço para os arquivos históricos da 
entidade e rampas para o acesso de 
cadeirantes. A recepção do módulo ad-
ministrativo é trocada de lugar. Com a 
expansão do estacionamento em dire-
ção ao prédio da Escola Técnica, os pro-
fessores tinham que dar a volta pelos 
fundos para entrar na sede, já que pelo 
projeto original a entrada era localizada 
próxima ao playground.  A partir da re-
forma de 2006, a entrada passou a ser 
feita pelo estacionamento.

CAMPANHA SAlARIAl DE 2005 
Em 2005, o movimento docente re-

aliza uma greve nacional que se esten-
de do dia 30 de agosto até o dia 19 de 
dezembro. Ao todo, foram 112 dias de 
paralisação, o que faz da greve de 2005 
a mais longa dentre todas as realizadas 
pelos docentes das instituições federais 
de ensino desde os anos 80.

A pauta de reivindicação centrava-
se em um reajuste emergencial de 18% 
sobre o vencimento básico, recomposi-
ção anual dos salários com base no Ín-
dice do Custo de Vida, incorporação de 
todas as gratificações ao salário base e 
paridade entre ativos e aposentados.

Os professores da UFPR não ade-
rem à paralisação, mas a APUFPR-SSind 
se mantém mobilizada e acompanha as 
reuniões do Comando Nacional da Gre-
ve, em Brasília.

Participam da mesa de negociação 
com o governo o Sindicato Nacional dos 
Docentes das Instituições de Ensino Su-
perior (Andes-SN) e o Fórum de Profes-
sores das Instituições Federais de Ensi-
no Superior (Proifes), entidade paralela 
criada em outubro de 2004. Durante as 
negociações, o Andes-SN defende um 
reajuste linear sobre os salários como 
forma de garantir isonomia entre o 
conjunto dos professores, enquanto o 
Proifes apóia a proposta do governo de 
reajuste via gratificações.

Na análise do movimento do-
cente, a criação de outra entidade 
– fomentada por setores ligados ao 
governo – e sua promoção à condição 
de representante sindical com direito a 
participação nas mesas de negociação 
fragilizou a unidade da categoria e sua 
capacidade de pressionar o governo.

Ao final da greve, o governo en-
caminha ao Congresso 
Nacional o Projeto de 
Lei n° 6.368/05. O do-
cumento define um 
aumento de 50% nos 
incentivos de titula-
ção dos docentes a 
partir de janeiro de 
2006; cria a classe 
de Professor As-
sociado; reajusta 
o vencimento 
básico do Pro-
fessor Titular; 
aumenta os 
valores dos 

pontos da Gratificação de Estimulo à 
Docência (GED) e eleva a pontuação da 
GED de 91 para 115 para aposentados e 
pensionistas a partir de junho de 2006. 

REFORMA UNIVERSITáRIA
Em junho de 2006, o governo fede-

ral apresenta o Projeto de Lei 7.200, que 
procura sintetizar as propostas de Re-
forma Universitária discutida ao longo 
dos três primeiros anos do governo de 
Luiz Inácio Lula da Silva. O documento, 
encaminhado ao Congresso Nacional, 
era a quarta versão das “Normas Gerais 
do Ensino Superior”.

“O PL 7.200 era uma verdadeira 
colcha de retalhos que procurava con-
templar interesses antagônicos, com 
destaque para os do setor privado. O 
projeto possuía um viés bastante priva-
tista que apontava para a desconstru-
ção da universidade pública e negligen-
ciava as reivindicações historicamente 
apresentadas pelos sindicatos ligados à 
educação”, relembra o professor Clau-
dio Tonegutti.

Entre os principais pontos nega-
tivos do Projeto estavam a excessiva 
subdivisão da educação superior, o que 
se contrapunha ao conceito de padrão 
unitário de qualidade defendido pelo 
movimento docente. Também critica-
va a definição de educação como um 
“bem público”, o que se contrapunha a 
defesa da educação como direito social 
e dever do Estado.

A APUFPR passa a estudar de for-
ma aprofundada o PL e as propostas de 
emendas encaminhadas por parlamen-
tares. A entidade também realiza ma-
nifestação e se soma a Frente de Luta 

contra a Reforma Universitária.

“

“

CAMIlO BORGES NETO

Professor do Departamento de Transportes do Setor de Tecnologia da 

UFPR.  Tesoureiro Geral da APUFPR na gestão 2005-2007.

“Nossa gestão foi muito competente em 

gerenciar politicamente os conflitos existentes 

e obter grandes melhorias para a categoria. Do 

ponto de vista administrativo, conseguimos 

utilizar os recursos da Associação em aplicações 

do interesse do associado”.

• Gestão 2005-2007



12 de fevereiro de 2006 

O publicitário Duda Mendonça, responsável pela 
campanha eleitoral do presidente Lula em 2002 e 
sua sócia Zilmar Silveira, são indiciados pela Polícia 
Federal, acusados de evasão de divisas e lavagem 
de dinheiro.

16 de fevereiro de 2006 

Supremo proíbe nepotismo no 
Judiciário.

08 de março de 2006 

Cerca de duas mil mulheres da Via Campesina ocupam 
o horto florestal da Aracruz Celulose, em Barra do Ri-
beiro (RS). A ocupação tem o objetivo de denunciar as 
consequências sociais e ambientais do avanço da ex-
tensão do “deserto verde” criado pela monocultura de 
eucaliptos.

27 de março de 2006 

Ministro da Fazenda, Antônio Pa-
locci, pede demissão depois que 
o presidente da Caixa Econômica 
Federal, Jorge Mattoso, o envolve 
na quebra de sigilo bancário do 
caseiro Francenildo. 

04 de maio de 2006 

A Polícia Federal prende 46 pesso-
as suspeitas de participar da qua-
drilha que fraudava processos de 
licitação e compra de ambulâncias 
para municípios.

10 de junho de 2006 

Lula veta aumento de 16,6% aos aposentados.

15 de setembro de 2006 

Polícia Federal prende petistas com R$ 1,7 milhão 
que supostamente seriam usados para comprar 
denúncias contra o candidato tucano ao governo 
de São Paulo, José Serra. O fato ficou conhecido 
como o “escândalo do dossiê”.

25 de setembro de 2006 

Bancários de pelo menos 17 Estados mais Distri-
to Federal realizam uma paralisação de 24 horas, 
reivindicando aumento real e participação nos lu-
cros.

29 de agosto de 2006 

Funcionários da Volkswagen em São Bernardo 
do Campo paralisam suas atividades. O objeti-
vo é pressionar a empresa para uma negociação 
quanto às demissões previstas em seu plano de 
reestruturação.

         • 2006 no Brasil

06 de junho de 2006 

Movimento da Libertação dos 
Trabalhadores Rurais Sem-Terra 
(MLST) ocupa o prédio da Câma-
ra dos Deputados em Brasília.  O 
protesto reivindica a revogação da 
lei que proíbe vistorias em terras 
ocupadas e a votação da PEC do 
trabalho escravo.



Logo que a chapa “APUFPR Autô-
noma e Democrática” assume a direto-
ria da APUFPR-SSind, a entidade passa 
a acompanhar o processo de definição 
dos procedimentos para a escolha do 
novo reitor da Universidade. O pro-
fessor Cláudio Tonegutti lembra que 
a entidade desempenhou um papel 
importante para que o processo fosse 
mantido com eleições diretas, direito a 
voto para as três categorias da comuni-
dade acadêmica e autonomia frente à 
Reitoria.

“Havia rumores de que a adminis-
tração da UFPR tentaria mudar o pro-
cedimento para definição da lista trípli-
ce, encaminhando a eleição de forma 
indireta no Conselho Universitário. A 
APUFPR se manifestou contrária a isso, 
defendendo a tradição democrática da 
UFPR que há 20 anos elegia de forma 
direta seus dirigentes”.

ORGANIzAçãO DA ElEIçãO
Com a mobilização da comunida-

de universitária em 2005, o processo 
é mantido sob organização das entida-
des representativas. O presidente da 
comissão eleitoral e secretário geral da 
APUFPR, professor João Negrão, conta 
que as entidades procuraram organi-
zar o processo de forma transparente 
e democrática. 

“Pela primeira vez, a comissão 
exigiu que as candidaturas apresen-
tassem orçamento das campanhas e 
que seguissem um teto máximo para 
gastos”. 

Três chapas são inscritas para dis-

• 2005 na UFPR

APUFPR mobiliza em prol da manutenção 
da consulta para escolha do reitor

putar os cargos de reitor e vice-reitor: 
Carlos Augusto Moreira Jr. e Márcia 
Helena Mendonça; Francisco de Assis 
Marques e Júlio César Wiederkehr; Cid 
Aimbiré Moraes Santos e Antonio Cé-
sar de Almeida Santos.

A eleição é realizada no dia 23 de 
novembro e reúne 12.304 eleitores. 
Carlos Augusto Moreira Jr é reeleito 
com 46,66% dos votos e em segundo 
lugar fica Francisco de Assis Marques, 
com 41,95% dos votos. 

SINDICâNCIA 
Ao longo da campanha, a comis-

são eleitoral recebe denúncias de ir-
regularidades cometidas pelas chapas. 
Segundo João Negrão, as principais 
denúncias referiam-se ao uso da estru-
tura e recursos da UFPR por parte da 
chapa de reeleição. Já sobre a chapa 
do principal oponente havia a denún-
cia de veiculação de um anúncio de 
rádio, o que era proibido pelo estatuto 
da eleição.

Diante disso, a comissão eleitoral 
resolve só homologar o resultado da 
consulta após um processo de inves-
tigação sobre as acusações de uso da 
máquina pública nas eleições. A de-
cisão é apresentada em reunião do 
Conselho Universitário e do Conselho 
de Curadores – que formam o Colégio 
Eleitoral – no dia 30 de novembro.

O Colégio, entretanto, resolve ho-
mologar o resultado a revelia da posi-
ção adotada pela comissão eleitoral. 
A decisão causa revolta entre os estu-
dantes, que se mobilizam para evitar a 

homologação e o envio da lista tríplice 
antes de um processo de sindicância.

OCUPAçãO DA REITORIA 
No dia 30 de novembro, os estu-

dantes realizam uma manifestação no 
pátio da Reitoria e conseguem adiar a 
homologação. No dia 2 de dezembro, 
nova data agendada para a reunião do 
Colégio Eleitoral, os estudantes con-
seguem furar o bloqueio da polícia e 
da segurança privada que cercavam o 
local e ocupam a sala do Conselho Uni-
versitário da UFPR.

O resultado da eleição é homo-
logado mesmo com a ocupação da 
Reitoria, que se estende por cinco 
dias. No dia 6 de dezembro, o Colégio 
Eleitoral se reúne em um auditório do 
Hospital de Clínicas e elabora a lista trí-
plice a ser encaminhada ao Ministério 
da Educação.

Após a ocupação, a administração 
da Universidade manteve a vigilância 
impedindo a livre entrada e saída dos 
manifestantes. Durante as negocia-
ções, a Reitoria entra com o pedido de 
reintegração de posse do prédio per-
mitindo a utilização de força policial 
para a retirada dos estudantes.

“A APUFPR cumpriu um papel im-
portante nesse processo ao garantir 
que os estudantes tivessem acesso a 
produtos de alimentação e higiene. 
Também acionamos a nossa assessoria 
jurídica para resguardar os estudantes 
de possíveis retaliações e acompanha-
mos os processos de negociação”, res-
salta Tonegutti.



• Gestão 1989-1991

22 de janeiro de 2007

O governo anuncia o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) com a expectativa de investimen-
tos, públicos e privados, de quase R$ 504 bilhões nos 
próximos quatro anos.

19 de março de 2007

No maior negócio realizado entre empresas do Brasil, a 
Petrobras e seus sócios compram o Grupo Ipiranga por 
US$ 4 bilhões.

27 de março de 2007

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decide que o manda-
to de um candidato deve ficar com o partido pelo qual 
foi eleito se ele trocar de legenda.

30 de março de 2007

Os controladores de vôo de todo o Brasil entram em 
greve exigindo melhores condições de trabalho.

02 de maio de 2007

Começa a funcionar a Receita Federal do Bra-
sil, conhecida como Super-Receita. O órgão é 
resultado da fusão da Secretaria da Receita 
Federal com a Receita Previdenciária.

02 de maio de 2007

Governo boliviano anuncia a estatização do pe-
tróleo, assumindo o comando das refinarias ins-
taladas no país, inclusive as da Petobras.

03 de maio de 2007

Estudantes ocupam a Reitoria da Universidade de 
São Paulo (USP) em protesto contra os decretos 
relacionados ao Ensino Superior publicados pelo 
governador José Serra no início de janeiro. A ocu-
pação termina apenas no dia 22 de junho.

         • 2007 no Brasil

01 de janeiro de 2007

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva toma posse para 
o seu segundo mandato.



Diretorias da APUFPR 
2003-2007

22° Diretoria – período 2003/2005
Presidente: Maria Suely Soares Leonart

Vice-presidente: Lafaiete Santos Neves

Secretária Geral: Astrid Baecker Avila e 

João Francisco Ricardo Kastner Negrão 

1° Secretário: Cássio Joaquim Moletta

Tesoureiro Geral: Cláudio Antonio Tonegutti

1° Tesoureiro: Neilor Vanderlei Kleinubing

Diretora de Imprensa e Divulgação: Milena Maria Costa 
Martinez

Diretor Administrativo: Evaldo Antonio M. Ferreira

Diretor Jurídico: Edson Gonçalves de Oliveira

Diretora de Esportes: Carmem Elizabete Kalinowski

Diretora Social: Maria Lúcia da Silveira

Diretora Cultural: Carmem Lúcia Fornari Diez

23° Diretoria – período 2005/2007
Presidente: Cláudio Antonio Tonegutti

Vice-presidente: Ivan Domingos Carvalho Santos

Secretário Geral: João Francisco Ricardo Kastner Negrão

1° Secretária: Andréia Aparecida Marin

Tesoureiro Geral: Camilo Borges Neto

1° Tesoureiro: Neilor Vanderlei Kleinubing

Diretora de Imprensa e Divulgação: Cristina Azra 
Barranechea

Diretor Administrativo: Evaldo Antonio M. Ferreira

Diretor Jurídico: Afonso Celso Condessa Teixeira Freitas

Diretor de Esportes: José João Rossetto

Diretor Social: Antonio José Berutti Vieira

Diretora Cultural: Aída Maris Peres

“

EVAlDO ANTONIO MONTIANI FERREIRA 
Professor do Departamento de Planejamento e 

Administração Escolar da UFPR entre 1969 e 2006. 
Foi Diretor Administrativo da APUFPR-SSind nas 

gestões 2003-2005 e 2005-2007.

Não se via mais de forma negativa a participação do professor na vida política como acontecia nos anos 60. A APUFPR fez um trabalho muito bonito ao conquistar esse espaço de participação e fazer com que o professor se enxergue como um trabalhador que precisa lutar por suas condições de trabalho e de vida.

“
“

CláUDIO ANTONIO TONEGUTTI 
Professor do Departamento de Química da UFPR desde 1992. 
Foi Tesoureiro Geral da APUFPR-SSind na gestão 2003-2005 

e Presidente na gestão 2005-2007.

A discussão sobre a construção de uma nova central como alternativa a CUT ocorre desde o começo dos anos 2000 por conta dos rumos que a entidade começou a tomar ainda em meados da década de 90. Nos desligamos da CUT em 2005 e passamos a participar do processo de construção da Conlutas.

“

“

IVAN DOMINGOS CARVAlHO SANTOS

Professor do Departamento de Nutrição desde 1982.

 Foi Vice-Presidente da APUFPR na gestão 2005-2007.

Diante da truculência da 

administração da Universidade, 

a APUFPR passou a participar da 

negociação entre a administração da 

UFPR e os estudantes que ocupavam 

a Reitoria. Atuamos como um 

mediador político, nesse processo, 

preocupados com a integridade 

física e moral dos estudantes.

“



Posse da diretoria gestão 2003-2005 

24º Congresso do Andes-SN sediado pela APUFPR-SSind em Curitiba, que deliberou pela desfi-
liação do sindicato nacional da CUT

Ato em defesa da Universidade, contra as re-
formas privatizantes - gestão 2003-2005 

jantar dos Dia dos Professores - gestão 2003-
2005

Seminário com o tema Assédio Moral promovido pela APUFPR-SSind APUFPR-SSind realiza churrasco com os 
novos professores da UFPR

jantar dos Professores - gestão 2005-2007Posse da diretoria gestão 2005-2007 Eleição Reitoria - 2005

Ato em conjunto com servidores públicos em 
defesa da educação pública.
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