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28 de maio a 05 de setembro de 2007

• 2007 no Brasil

Servidores técnico-administrativos realizam greve
de 100 dias.

28 de junho de 2007
As operações das polícias Civil e Militar e de representantes da Força Nacional de Segurança, no Rio
de Janeiro, resultam em pelo menos 19 mortos desde o começo das ocupações da favela do Alemão, no
início de junho.

20 de julho de 2007
Morre o senador Antônio Carlos Magalhães (Democratas-BA), 79 anos, no Instituto do Coração do
Hospital das Clínicas de São Paulo (Incor).

28 de agosto de 2007
Depois de cinco dias de julgamento, totalizando mais de 30
horas de trabalhos, o Supremo Tribunal Federal (STF) aceita
denúncia do procurador-geral da República, Antonio Fernando Souza, contra os 40 suspeitos de envolvimento no
suposto esquema do mensalão. Os denunciados respondem
a ação penal no STF.

4 de outubro de 2007
Uma unidade da General Electric anuncia
que planeja reestruturar os negócios de
iluminação e demitir cerca de 900 funcionários no Brasil, afetando outros 500 nos EUA
e no México.

11 de outubro de 2007

4 de dezembro de 2007

Após 140 dias de crise, o presidente do Senado,
Renan Calheiros (PMDB-AL), anuncia, por meio
de um pronunciamento gravado e transmitido
pela TV Senado, seu afastamento da presidência
da Casa por 45 dias. Calheiros foi alvo de cinco
representações no Conselho de Ética do Senado
por quebra de decoro parlamentar.

Plenário do Senado absolve o
senador Renan Calheiros no
processo por quebra de decoro
parlamentar sobre as acusações
de que teria usado laranjas para
comprar emissoras de rádio em
Alagoas.

11 de dezembro de 2007
Senado rejeita, durante a madrugada, a prorrogação da CPMF até 2011. Foram 45 votos a favor da
prorrogação e 34 contra. Para continuar cobrando o
tributo, o governo precisava de 49 votos.

14 de dezembro de 2007
Três pessoas, um casal e uma criança, morrem em um deslizamento de terra, no bairro São Francisco, em Niterói, na
região metropolitana do Rio de Janeiro. Devido à chuva forte, a queda da encosta provocou o desabamento de uma
casa onde estava a família.

• Gestão 2007-2009

24° Diretoria da APUFPR debate
políticas para a educação superior
No dia 17 de maio de 2007, a chapa APUFPR Autônoma e Democrática
toma posse da diretoria da APUFPR.
Eleita para o biênio 2007-2009, a chapa presidida pela professora Arislete
de Aquino é eleita com 597 votos de
um total de 1164 professores votantes,
contra 541 da chapa APUFPR Para Todos os Professores.
Em seu discurso de posse, a nova
presidente da APUFPR-SSind apresenta
o compromisso de continuar o processo de luta em defesa dos interesses dos
docentes e de um projeto de universidade pública, gratuita e de qualidade.
Segundo Aquino, outro compromisso
assumido pela gestão era o de resgatar
os canais para participação dos professores nas decisões sobre os rumos da
universidade, em uma conjuntura marcada por uma administração que colocava em segundo plano a discussão democrática com a comunidade da UFPR.
“Participamos dos debates nacionais e estimulamos, em nível local, a
livre expressão de pensamento, como
forma de contribuir com ideias e críticas
aos programas propostos, muito embora não tenhamos encontrado por parte
da administração da UFPR a mesma
vontade, imbuída e comprometida que
estava, acima de tudo, em atender a in-

teresses pessoais e de grupos políticopartidários”, complementa.

Mudanças na educação
superior

Em abril de 2007, o governo edita
os decretos n° 6096, que institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais (Reuni), e n° 6095, que determina o desmembramento das escolas
técnicas vinculadas as universidades e
sua transformação em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
(IFETs).
Na avaliação do movimento docente, as medidas implementavam, via decreto, trechos do Projeto de Lei da Reforma Universitária, que estava parado
no Congresso Nacional desde 2006.
Para o Diretor de Imprensa da
gestão 2007-2009, professor Gelson
Tesser, além da pouca participação da
comunidade na elaboração dos projetos, criticava-se também o caráter dos
programas que pareciam destinados a
melhorar as estatísticas e não a qualidade do ensino, pesquisa e extensão
realizados na universidade.
“A universidade não pode se prestar a esses ‘imediatismos’ de interesse
eleitoreiro. Deve olhar para os interesses e necessidades do conjunto da
sociedade, mantendo uma visão
autônoma em relação ao governo.
Nós sempre defendemos, enquanto
uma entidade sindical, a necessidade de construírmos uma universidade preocupada com o ensino, pesquisa e extensão de qualidade”.
A aprovação no Conselho
Universitário da UFPR da adesão
ao Reuni e da criação do IFPR geram uma série de problemas que
passam a ser acompanhadas pela
diretoria da Associação dos Professores. A entidade defende que os
professores que foram automaticamente redistribuídos para o Instituto tenham o direito de optar por

manter o vínculo funcional com a UFPR,
instituição para a qual fizeram concurso
público.

UFPR Litoral

A APUFPR continua acompanhando o processo de adequação do campus
da UFPR no município de Matinhos. Em
junho de 2007, a diretoria da APUFPRSSind encaminha ao reitor da época,
Carlos Moreira Junior, um relatório
onde listava diversas irregularidades e
solicitava providências.
A entidade reivindica junto à administração da Universidade que a
unidade seja regulamentada, com o
estabelecimento de órgãos colegiados
deliberativos subordinados as normas
vigentes na instituição e a realização de
eleições diretas, entre os docentes lotados naquele campus, para a ocupação
dos cargos administrativos.
“Sempre defendemos que a UFPR
mantivesse seu caráter de universidade pública, gratuita, de qualidade, com
boas condições de trabalho para todos
os professores e técnico-administrativos.
Esse caráter devia se estender não só
para os professores dos campi localizados em Curitiba, como também para os
do Litoral e Palotina”, ressalta o diretor
de esportes da APUFPR-SSind na gestão
2007-2009, Airton Antunes dos Santos.

Campanha Salarial 2007

Em junho de 2007, dirigentes do
Andes-SN entregam ao Ministério da
Educação a proposta de uma nova tabela salarial para as carreiras do 1º, do
2º e do 3º grau. A proposta do Sindicato
Nacional propunha recuperar a paridade entre ativos e aposentados, a isonomia entre as carreiras, incorporação das
gratificações pelos valores máximos, a
fim de resgatar o poder de compra dos
salários.
Os docentes conseguem avanços
durante a negociação e o governo se
compromete a incorporar a Gratificação de Atividade Executiva (GAE) e a
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Gratificação de Estímulo à Docência ao
vencimento básico. O governo também
promete recuperar a paridade entre ativos e aposentados, elevando a pontuação fixa da GED destinada ao segmento,
de 115 para 140 pontos.
O governo, entretanto, recusa-se a
negociar reajuste ou qualquer benefício
para o ano de 2007 e propõe a assinatura de um acordo para o triênio 20082010 em que a recuperação salarial e a
incorporação das gratificações seriam
fracionadas ao longo dos últimos três
anos de governo.
A assembléia Geral dos professores da UFPR, realizada no dia 29 de
novembro de 2007, rejeita a proposta
do governo por unanimidade e indica
a continuidade das negociações. Essa
é a posição da maioria das assembleias
gerais realizadas pelas seções sindicais
que compõem o Andes-SN, o que faz
com que a direção do Sindicato não assine o acordo e defenda a continuidade
das negociações.
Entretanto, como o Andes-SN – sindicato que representa a categoria docente – se recusa a assinar, o governo
fecha os Termos do Acordo Salarial com
o Fórum de Professores das Instituições
Federais de Ensino Superior (Proifes) e
com a Central Única dos Trabalhadores
(CUT).
“Neste ato ficou claramente evidenciado uma relação de desprezo
e hipocrisia por parte do governo ao
legítimo sindicato representante dos
trabalhadores da categoria docente,
escolhido em pleito democrático em
nível nacional. Infelizmente ficou demonstrado assim de modo indubitável
as promíscuas relações entre o poder e
o sindicalismo submisso as ordens, ditames e benesses do governo”, argumenta Arislete de Aquino.
Para o Andes-SN, o acordo não pos-

sui valor jurídico, já que as duas
entidades que assinaram o documento não possuem legitimidade legal ou política para
representar os professores universitários. O Andes-SN havia
se desfiliado da CUT em março
2005. Já o Proifes foi criado em
2004 como um fórum de professores universitários e transforma-se em sindicato apenas
em setembro de 2008, quase
10 meses depois de assinado o
Acordo.
Para a professora, a criação de uma nova entidade
poderia ter representado uma
contribuição saudável para a
categoria docente, se realizada
de forma democrática e com
espaço para que a categoria se
manifestasse em uma eleição
nacional. Entretanto, a decisão
é tomada em uma assembleia
antidemocrática e excludente,
patrocinada pela CUT e claramente vinculada à base de sustentação do governo.
“Assim usurpando do direito legal de representatividade do Andes-SN processa-se
a mais obscena e repugnante
farsa de negociação de uma
categoria junto a um governo
de origem trabalhista e que,
em tempos de repressão, contou com relações de apoio e
respaldo junto ao Andes-SN”,
critica.

Posse da diretoria da APUFPR-SSind
gestão 2007-2009

Assembleia Geral Extraordinária da
APUFPR-SSind em 17/10/07

Eleição Reitor 2008

O reitor da UFPR Carlos
Moreira Júnior apresenta sua
carta de renúncia ao Conselho Universitário no dia 30 de
maio de 2008. Moreira deveria

APUFPR-SSind participa do ato público contra
violência em memória da Pró-Reitora Maria
Benigna Martinelli de Oliveira

permanecer à frente da instituição até
abril de 2010, mas renuncia para concorrer à prefeitura de Curitiba.
Com a saída de Moreira, a vice-reitora Márcia Helena Mendonça assume
a administração da Universidade até
que se realizem eleições para a escolha
do novo reitor. As entidades representativas organizam o pleito e exigem que
o processo se dê nos moldes democráticos historicamente defendidos pela
comunidade universitária, com eleição
paritária e inscrição de chapas compostas por candidato a reitor e vice.
A consulta à comunidade acadêmica é realizada no dia 10 de setembro
de 2008. A chapa Zaki Akel/Rogério
Mulinari é eleita com 57,97% dos votos
válidos, contra 42,03% da outra chapa
formada pelos professores Cid Aimbiré
e Francisco de Assis Mendonça.

Mudanças nas carreiras

A partir de fevereiro de 2009, as
estruturas remuneratórias das carreiras do magistério de 1°, 2° e 3° grau foram modificadas, como cumprimento
de parte dos termos do acordo 20082010. Houve a incorporação da GAE e
da Vantagem Pecuniária Individual (VPI)
ao vencimento básico e o incentivo de
titulação que compunha o vencimento
básico foi transformado em gratificação
com o nome de Retribuição por Titulação (RT). Em lugar da GED e da GEAD,
foram criadas as Gratificação Específica
do Magistério do Ensino Superior (GEMAS) e a Gratificação Específica de Atividade Docente do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – (GEDBT).
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Durante a gestão, são realizadas para os servidores que fizeram a opção
também melhorias na sede da APUFPR- pelo plano ofertado pela administração
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“Houve um trabalho quase diário
junto ao reitor para que a Universidade
pagasse o ‘per capita’ para os professores. A batalha foi muito grande e conseguimos fazer com que essa conquista
fosse assegurada, garantindo o pagamento desse reembolso que permite a
muitos docentes custear um plano de
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Santos.
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APUFPR-SSind na Gestão 2007-2009

• 2007 na UFPR

APUFPR pauta discussão
sobre adesão ao REUNI
com a comunidade universitária
O Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) foi instituído,
por meio do decreto presidencial nº
6096, no dia 24 de abril de 2007. Segundo o governo, as ações do programa tinham como propósito ampliar o
acesso ao ensino superior por meio do
aumento de vagas nos cursos de graduação, ampliação da oferta de cursos
noturnos, promoção de inovações pedagógicas e do combate à evasão.
O eixo central da proposta baseava-se na destinação de recursos extras
para as instituições que aderissem ao
programa e se comprometessem com
o cumprimento de duas metas: elevação da taxa de conclusão para 90% e
aumento da relação professor-aluno na
dimensão de 18 para um, o que significaria, em média, 45 alunos em sala de
aula. Para tanto previa um incremento
orçamentário de R$ 2 bilhões ao longo
de cinco anos.
Na análise da APUFPR-SSind, a medida era controversa. Ao mesmo tempo
em que a atendia reivindicações históricas da categoria – como a ampliação
da oferta de vagas nas universidades
federais, contratação de professores e
liberação de mais recursos – a proposta também trazia metas consideradas
incompatíveis com a manutenção da
qualidade do ensino.
Na UFPR, onde a taxa de conclusão de curso era de 74% e a relação se
mantinha em 14 alunos por professor,
as metas estabelecidas pelo decreto
poderiam representar um grande acúmulo de sobrecarga de trabalho para os
professores, turmas lotadas e a criação
de cursos sem estrutura física.
“Em nossos debates, muitos aspectos positivos do programa foram enaltecidos e os negativos alertados para
suas futuras consequências, tais como a
possível precariedade nas condições de
trabalho, perda de qualidade no ensino,
insuficiência de técnico-administrativos

e, por fim, o número insuficiente de
professores para atender aos cursos,
principalmente os novos cursos noturnos”, relembra Arislete Aquino.

Discussões

Ao longo do semestre, a diretoria da APUFPR-SSind acompanha todo
o processo de discussão nas diversas
instâncias e unidades da UFPR sobre a
possível adesão da instituição ao REUNI. A entidade realiza assembleias para
debater o assunto com o conjunto dos
docentes, participa de reuniões com os
diversos conselhos setoriais da Universidade, promove debates com estudantes e servidores técnicos, em nível local,
e participa de várias reuniões nacionais,
no Andes-SN, com representantes de
outras seções sindicais.
Segundo a presidente
da APUFPR-SSind, a posição da diretoria foi a de
tentar garantir a realização de um debate qualificado e democrático sobre
as consequências que a
adesão ao projeto traria
para o funcionamento da
Universidade. Conforme
Aquino, devido ao pouco
tempo dado pelo governo para a elaboração de
projetos, a discussão de
fundo sobre o programa,
autonomia e democracia
universitária foram negligenciadas dando-se prioridade ao debate sobre os
recursos envolvidos.
“Após várias assembleias a APUFPR posicionou-se contra o REUNI e
solicitou uma ampliação
do debate com a participação de toda a comunidade, em especial a
dos alunos, aprovando a
realização de um plebis-

Ilustração sobre a implantação do REUNI
produzida na Gestão 2007-2009

cito, antes do qual a comunidade teria
a oportunidade de conhecer com maior
aprofundamento técnico várias nuances do projeto, o que viria a respaldar
por completo a sua adesão ou não”, explica a docente. No dia 1° de outubro de
2007, a diretoria da APUFPR-SSind participa de reunião do Conselho Universitário da UFPR e apresenta a posição da
entidade em relação ao projeto.

Ocupação da Reitoria

Apesar das solicitações da comunidade universitária, a administração
da Universidade não se compromete
com a realização do plebiscito. Como
forma de abrir diálogo, cerca de 80 estudantes contrários ao REUNI ocupam a
reitoria da UFPR no dia 17 de outubro.
O movimento reivindica a garantia da
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realização de um plebiscito realmente
paritário para decidir sobre a adesão da
universidade ao programa. Também reivindica que todas as reuniões do COUN,
com a pauta REUNI, sejam abertas.
O movimento de ocupação se estende por 28 dias e obtém como principal vitória a realização de uma sessão
aberta do Conselho Universitário para
debater a proposta do plebiscito. Cerca
de 200 estudantes participam da reunião onde é apresentada a proposta
de um plebiscito paritário organizado
pelas três entidades representativas da
comunidade universitária. Entretanto
não é encaminhada a votação com a
alegação de que o Conselho havia sido
convocado sem caráter deliberativo.
A Associação dos Professores aprova em assembleia posição de apoio à
ocupação da reitoria. No dia 19 de outubro, as três entidades representativas
da comunidade universitária assinam
junto com a reitoria uma carta aberta,
na qual indicam uma consulta à comunidade para deliberar a adesão ao
REUNI e a não punição dos estudantes
ocupados.

Aprovação no COUN

No dia 30 de outubro de 2007, o
Conselho Universitário da UFPR aprova
a adesão da instituição ao REUNI. A sessão do Coun é convocada com menos
de 24h de antecedência e acontece no
auditório da maternidade do Hospital
de Clínicas da UFPR, sem participação
da comunidade universitária e com
escolta da Polícia Federal na frente do
prédio para impedir a entrada de manifestantes.
Na avaliação das entidades, a convocação encerrava de forma brusca o
diálogo que o movimento de ocupação
da reitoria e as entidades representativas das três categorias da Universidade
tentavam estabelecer.
“Da forma como o projeto foi colo-

Reunião do Coun no HC, sem caráter
deliberativo, discute a implamentação do Reuni

cado, o fator recursos financeiros
se sobrepôs aos olhos dos Conselhos Universitários das IFES, os
quais em sua maioria aderiram ao
programa, com pouca ou nenhuma atenção sendo dedicados a um
dos principais atores neste processo, os alunos. De outro lado tínhamos uma gestão administrativa
totalmente comprometida com interesses político-partidários, para
a qual debater e aprofundar os
aspectos positivos e contrários do
programa não era interessante”,
argumenta Aquino.

Implantação

Segundo dados da Universidade, a instituição recebe a primeira
parte dos recursos destinados ao
financiamento do REUNI, no valor
de R$ 20 milhões, no final de 2008.
Esse valor é utilizado para obras de
infraestrutura e para contratação
de 276 professores e 200 técnicos
administrativos.
No vestibular 2008/2009
são ofertados 14 cursos novos e
mais vagas em cursos preexistentes, representando um aumento
de 27% em relação ao vestibular
2007/2008.
A liberação de verbas possibilita a realização de novas obras
na UFPR, mas também gera problemas. Alguns cursos iniciam a
expansão sem garantia de estrutura física ou de corpo docente
necessários para o funcionamento
do curso. Para acompanhar esses
casos, a APUFPR cria em março
de 2009 o Observatório do REUNI,
grupo composto por estudantes,
técnicos administrativos e docentes que se comprometem a acompanhar o processo de adaptação
da UFPR ao programa do Governo
Federal.

Estudantes ocupam a Reitoria da UFPR em
protesto contra a implementação do Reuni

Polícia Federal cerca o HC e impede a participação
na sessão do Coun que aprovou a adesão ao Reuni

• 2008 no Brasil

1 de fevereiro de 2008
A ministra da Secretaria Especial
de Promoção da Igualdade Racial,
Matilde Ribeiro, deixa o ministério
após ser acusada de usar o cartão
de crédito corporativo do governo
indiscriminadamente e para compras não previstas em lei.

17 de março de 2008
Operário de 49 anos trabalhava nas obras
do complexo de acesso da Marginal Pinheiros à avenida Jornalista Roberto Marinho,
na cidade de São Paulo é atropelado pelo
rolo compressor.

4 de abril de 2008
Cem servidores demitidos no governo do ex-presidente Fernando Collor de Mello (1990-92) sãoreintegrados ao serviço público. É publicado no
Diário Oficial da União duas portarias que readmitem 99 servidores da Companhia Brasileira de
Trens Urbanos (CBTU) e um do Serviço Federal de
Processamento de Dados (Serpro).

13 de maio de 2008
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, encaminha carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedindo demissão do cargo. Marina pede para que o
presidente a receba no Palácio do Planalto para tratar
do assunto.

31 de maio de 2008
Um grupo de repórteres do jornal O Dia que
morou na favela do Batan, em Realengo, zona
oeste do Rio de Janeiro, para investigar a atuação das milícias no local, é sequestrado, torturado e mantido em cárcere privado em um
dos barracos usados como quartel-general
dos criminosos.

30 de junho de 2008
Os funcionários da Empresa
de Correios e Telégrafos (ECT)
entram em greve. Os trabalhadores reivindicam um Plano
de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) que favoreça a categoria
e o aumento do percentual da
Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

8 de julho de 2008
O banqueiro Daniel Dantas, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta e o empresário Naji Nahas são presos pela Polícia Federal na
Operação Satiagraha. Eles são suspeitos de lavagem de dinheiro,
evasão de divisas e sonegação fiscal.

20 de agosto de 2008

16 de julho de 2008
Após 8 anos foragido, o ex-banqueiro
do Marka, Salvatore Cacciola, inicia a
viagem de extradição ao Brasil.

O Supremo Tribunal Federal (STF) decide, por unanimidade, proibir, em toda a administração pública, a contratação, sem concurso, de parentes no Legislativo, Executivo e no Judiciário.

8 de outubro de 2008
Bancários de todo o Brasil entram em greve. A categoria reivindica reajuste salarial de
13,23%, melhoria na participação de lucros e
resultados e aumento progressivo do piso salarial, além do aumento de contratações e intensificação da segurança bancária.

• 2009 no Brasil

9 de fevereiro de 2009
O deputado Edmar Moreira (DEM-MG)
renuncia à 2ª vice-presidência e à Corregedoria da Câmara. Moreira é alvo
de polêmica por causa de um castelo
avaliado em R$ 25 mi e não declarado
à Justiça Eleitoral; Em julho, ele foi absolvido pelo Conselho de Ética.

22 de abril de 2009

29 de maio de 2009

Após escândalo que ficou conhecido como
“farra das passagens”, a Câmara dos Deputados cancela o uso de passagens aéreas por parentes e amigos de parlamentares.

O deputado estadual Fernando Carli Filho (PSB) renuncia
ao mandato para fugir de processo no Conselho de Ética
da Assembleia Legislativa do Paraná, acusado de matar
dois jovens em um acidente de trânsito em Curitiba.

11 de junho de 2009

6 de julho de 2009

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declara pandemia da gripe suína; no dia 28, morre o primeiro brasileiro da doença, no Rio Grande do Sul. Movimento
crítico na saúde denuncia utilização da pandemia para
alavancar a venda do remédio Tamiflu e questiona os
processos sociais que que causam a geração de novos vírus.

Ministério Público Federal
denuncia o banqueiro Daniel Dantas, liga a operação
Satiagraha ao escândalo do
mensalão e pede três novos
inquéritos no caso. No final
do mês, a Justiça abre processo contra os acusados.

16 de julho de 2009

14 de julho de 2009
Depois de muita negociação, a CPI
da Petrobras é instalada em Brasília, com a base aliada no comando.

Com pizza, estudantes pedem “Fora,
Sarney”; o presidente do Senado se
recusa a sair do cargo e anuncia um
pacote de medidas contra as irregularidades na Casa.

5 de agosto de 2009
Conselho de Ética arquiva quatro ações contra o
presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP) e
uma contra Renan Calheiros (PMDB-AL).

8 de setembro de 2009
Temporal mata sete pessoas, destelha casas e
provoca caos no trânsito, apagão e inundações
no Sul e no Sudeste. Em Santa Catarina, chuvas
e vendavais desalojam mais de 17 mil moradores
de suas casas.

29 de setembro de 2009
Após meses de discussões na Câmara e Senado,
o presidente Lula sanciona a reforma eleitoral,
com veto às restrições e debates na web e a
manutenção das doações ocultas a candidatos.

10 de novembro de 2009
Apagão atinge 18 Estados; segundo o governo, a causa foi um curtocircuito raro.

• Gestão 2009-2011

APUFPR reestrutura
canais de diálogo e espaços
para participação da categoria
Cerca de 850 professores participaram do processo eleitoral que elegeu a
diretoria da APUFPR-SSind para o biênio 2009-2011. A chapa APUFPR Verdadeiramente Autônoma e Democrática,
presidida pela professora Astrid Avila, é
eleita, no dia 6 de maio de 2009, com
51,3% dos votos válidos.
O grupo é eleito com a proposta
de reconstruir os espaços destinados a
participação direta dos professores no
cotidiano da APUFPR-SSind, retomar o
funcionamento dos grupos de trabalho
e fortalecer as ações de caráter sindical
e associativo da entidade.
“Ao assumirmos a gestão, avaliávamos que o nosso principal desafio
seria o de reaproximar os professores
da APUFPR-SSind, resgatar o interesse
e a vontade de opinar e participar politicamente. Essa preocupação norteou
todas as nossas áreas de atuação. Procuramos valorizar os espaços de participação, como assembleias, encontros
e debates, investimos na área de comunicação e acompanhamos todos os
problemas relacionados ao dia a dia dos
professores”, explica Avila.

Reestruturação
administrativa e
organizacional

Com a posse, a nova diretoria reorganiza a estrutura administrativa e funcional do sindicato visando melhorar o
atendimento aos docentes. Uma das
primeiras alterações feitas foi a ampliação do horário de funcionamento da
sede administrativa da APUFPR-SSind,
que passou a atender das 8h às 18h. A
mudança permitiu que os professores
pudessem utilizar o intervalo do almoço, horário em que antes a sede permanecia fechada, para resolver questões
políticas ou administrativas.
Também são reestruturados o quadro de funcionários e a área de informática do sindicato. A diretoria adquire um
Posse da diretoria gestão 2009-2011

novo sistema de banco de dados para
o cadastro dos docentes possibilitando
maior controle e agilidade no acesso às
informações sobre convênios e fichas
de filiação e instala rede de internet
sem fio na sede. A partir das mudanças,
a APUFPR-SSind opta por gerir internamente atividades do sindicato que estavam terceirizadas, como a geração de
boletos e gestão dos planos de saúde.
“Essa reestruturação nos trouxe
mais segurança no controle das informações e propiciou um ambiente em
que nossos docentes são bem atendidos por funcionários comprometidos
e eficientes. A reestruturação administrativa teve impactos positivos também
na forma como a APUFPR é vista pelos
docentes e na nossa capacidade de organizar e dar consequências as pautas
políticas”, defende o primeiro tesoureiro da entidade Fabiano Dalto.
No campo político, a APUFPRSSind reorganiza o funcionamento dos
grupos de trabalho (GTs). No segundo
semestre de 2009, são retomados os
GTs de Ciência e Tecnologia (GTC&T),
Carreira (GTC), Política e Formação
Sindical (GTPFS), Política Educacional

(GTPE) e o GT de Seguridade Social e
Assuntos de Aposentadoria (GTSSA).
A entidade também passa a contribuir de forma mais permanente com
os debates de âmbito nacional ligados
ao Sindicato Nacional dos Docentes das
Instituições de Ensino Superior (AndesSN) e à Coordenação Nacional das Entidades de Servidores Federais (CNESF).
“Somos uma categoria de servidores federais e por isso questões relacionadas a reajustes salariais, estrutura da
carreira e projetos para a educação devem ser tratadas diretamente com o governo federal. Nossa participação mais
efetiva no Andes-SN busca fortalecê-lo
como um instrumento legítimo para organizar o conjunto da categoria e fazer
com que as reivindicações e propostas
discutidas aqui na UFPR sejam ouvidas
e colaborem com o movimento nacional”, argumenta o tesoureiro geral da
APUFPR-SSind, João Negrão.

Comunicação
com os filiados

Ao longo da gestão, a diretoria da
APUFPR procurou melhorar constantemente sua forma de comunicação com

• Gestão 2009-2011
2005-2007
os professores da Universidade. Com a
posse da chapa, é retomada a produção
de jornais impressos quinzenais que são
enviados pelo correio para os filiados. A
comunicação é complementada pela
elaboração de boletins eletrônicos encaminhados por email duas vezes por
semana, atualização diária do site e envio de convites para os eventos.
Em 2010, são criados novos veículos e formas de comunicação. Entre os
meses de maio e dezembro de 2010,
a APUFPR-SSind publica mensalmente
uma coluna no jornal Gazeta do Povo
como forma de promover um diálogo
com o conjunto da sociedade sobre a
defesa da educação superior pública.
Para a comunicação com a comunidade interna, são criados o jornal mural
da APUFPR e o informativo especial “De
Olho na UFPR” com o objetivo abordar
as dificuldades enfrentadas pelos docentes em seus locais de trabalho, investigando as causas desses problemas
e suas possíveis formas de solução.
A diretoria da APUFPR-SSind realiza um projeto especial para a comemoração dos 50 anos de fundação da
entidade. São produzidos 10 fascículos
mensais com o resgate das lutas, mobilizações e fatos marcantes da história
da entidade e das 25 gestões que estiveram à frente de sua diretoria. Também integra o projeto APUFPR: 50 Anos
de História a elaboração de um documentário em vídeo com o depoimento
dos docentes que construíram o meio
século de existência da Associação dos
Professores da UFPR.

Em agosto de 2010, a diretoria
inaugura, ainda, o projeto da “TV APUFPR-SSind”. A entidade passa a produzir
documentários sobre questões relacionadas à universidade e ao cotidiano do
professor e também realiza a cobertura
de eventos promovidos pela Associação.
“Procuramos investir em várias
frentes de comunicação para promover a discussão e manter os professores informados sobre as propostas
apresentadas pelo governo para a carreira e para as universidades. Mantivemos um foco importante nas questões
locais, abordando as condições de trabalho na UFPR, ações da administração
e os eventos realizados pelo sindicato”,
conta a presidente da entidade.

Pauta Local

Durante o segundo semestre de
2009, a APUFPR-SSind elabora, por
meio de assembleias, reuniões dos
grupos de trabalho e do Conselho de
Representantes, uma pauta local de
reivindicação que é protocolada na
reitoria da Universidade no dia 21 de
outubro de 2009. O documento é composto por 16 itens de reivindicação relacionados às condições de trabalho
nos cursos de graduação e pós-graduação, infraestrutura e salubridade das
salas de aula e laboratórios, carreira
docente, progressão e aposentadoria.
O secretário geral da APUFPR, professor Luis Allan Künzle, explica que
a iniciativa da pauta local trouxe conquistas efetivas para os docentes da
instituição. É o caso da criação de uma
comissão de saúde
do trabalhador da
UFPR composta
pela Associação
dos Professores,
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na criação do Fórum de Saúde do Trabalhador.
A partir da pauta local, a APUFPRSSind conquista também a regularização dos casos de docentes concursados que atuavam irregularmente como
“colaboradores” dos departamentos
antes de serem nomeados.
“A construção da pauta local foi um
movimento político importante tanto
pelas conquistas e compromissos que
conseguimos obter da Reitoria, quanto
por avançarmos na compreensão dos
problemas vividos na instituição. Essa
iniciativa fortaleceu o caráter sindical da
APUFPR ao nos possibilitar um acompanhamento permanente dos problemas
que precarizam as condições de trabalho na UFPR”.

Carreira e mudança
de regime de trabalho

Em conjunto com a discussão sobre a reestruturação da carreira em nível nacional, a APUFPR pauta também
os problemas enfrentados na instituição em relação ao tema, em especial a
lentidão nos processos de progressão
entre os níveis e classes da carreira e a
alteração das regras para a mudança de
regime de trabalho. Desde 2008, com a
implantação do banco de professores
equivalentes na UFPR, os docentes são,
em sua maioria, impedidos de modificar seus regimes de trabalho, mesmo
com a solicitação aprovada em todas
as instâncias necessárias. A barreira se
deve à falta de pontos necessários para
realizar a mudança.
A APUFPR-SSind realiza reuniões
com os professores afetados pelo problema e pauta uma audiência com a
Reitoria por meio da qual conquista o
compromisso da administração da Universidade em trabalhar pela definição
de uma política institucional para a mudança de regime de trabalho na UFPR,
que valorize a dedicação exclusiva como
regime preferencial.

Debates e
eventos culturais

Com o objetivo de reaproximar o
conjunto dos professores do cotidiano
do sindicato, a APUFPR-SSind procura
manter uma programação permanente de atividades de caráter político e
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cultural. Durante a gestão, foram realizados ao menos quatro seminários
de formação política – sobre temas
como o assédio moral, universidade
e movimentos sociais, relação entre
o estado contemporâneo e os servidores públicos, saúde do trabalhador
– além de palestras, conferências e
debates frequentes.
Os espaços culturais e atividades
de cunho associativo ganham novo significado durante a gestão 2009-2011.
Para a diretoria, os sindicatos têm obrigação de promover espaços em que a
cultura e o convívio entre os docentes
podem ser realizados valorizando-se a
criatividade, o desenvolvimento integral das potencialidades humanas e o
desenvolvimento de relações sociais
mais humanas e críticas.
“Cultura e lazer como são hegemonicamente apropriados em nossa
sociedade ajudam a manter a ordem
e seus mecanismos de dominação.
A criação de espaços alternativos no
sindicato onde os docentes podem
trocar experiências e apreciar manifestações artísticas é fundamental
para que trabalhemos a dimensão da
cultura e da sociabilidade humana a
partir de uma perspectiva política crítica”, pontua Avila.
É com essa visão que a APUFPRSSind decide reabrir o bar da entidade,
que além de funcionar regularmente
nas quintas e sextas-feiras para o happy hour dos docentes passa a contar
também com apresentações de música ao vivo e com eventos temáticos.
Também são ofertadas atividades fixas
na sede da Associação, como as aulas
de dança de salão e ioga e exibições de
filmes no evento quinzenal “Cinema
em Debate”.

XV Encontro Nacional de Assuntos de
Aposentadoria do ANDES-SN sediado
pela APUFPR-SSind - 27 a 29/08/2010

Campi afastados

A APUFPR também procura acompanhar, de forma permanente, o cotidiano dos professores que lecionam nos
campi afastados da UFPR em Matinhos
e Palotina. São realizados debates e atividades culturais nos dois campi, além
de plantões da diretoria e da assessoria
jurídica da entidade no litoral.
O trabalho culmina com a inauguração, em agosto de 2010, de uma
sede da APUFPR-SSind no Litoral. Em
relação à Palotina, a APUFPR-SSind realiza eleição de um membro da unidade para o Conselho de Representantes
da entidade e inicia as negociações
para a construção de uma sede dentro
do campus.

Inauguração da sede litoral
14/08/2010

Reforma da chácara

A diretoria da APUFPR-SSind
propõe e é aprovada no Conselho de
Representantes a realização de uma
ampla reforma na sede recreativa da
entidade, localizada no município de
Tijucas do Sul. O projeto, que deve
ser concluído no começo de maio de
2011, inclui o nivelamento da estrada
que dá acesso à chácara, restauração e
aquecimento da piscina, melhorias no
salão de festas e ajustes nos sistemas
de água, esgoto e drenagem.
“Conduzimos o processo de decisão sobre a reforma da chácara da forma mais democrática possível. O assunto foi debatido em assembleia e no
CRAPUFPR e consultamos o conjunto
dos professores por meio de uma enquete no site. Nossa expectativa é que
mais docentes passem a frequentar o
espaço, que é um patrimônio histórico
da nossa Associação”, argumenta o Diretor de Esportes, Walfrido Svoboda.

Ato em defesa do ANDES-SN
em Brasília - 21/10/2010

APUFPR-SSind comemora 50 anos
em sessão solene do CRAPUFPR
10 de dezembro de 2010

• 2010 na UFPR

Criação do “Fórum dos Dirigidos”
potencializa articulação entre as entidades
sindicais e representativas da UFPR
para debater e manifestar suas posições sobre as decisões políticas assumidas pela Universidade, ampliando a
participação”, explica a presidente da
APUFPR-SSind Astrid Avila.
Para o Secretário Geral da APUFPR, Luis Allan Künzle, desde sua criação o fórum tem fortalecido a unidade
entre as categorias e propiciado um espaço privilegiado para discussão coletiva sobre as questões de âmbito local
e nacional que afetam as condições de
trabalho e de estudo na Universidade.
“Os debates que realizamos ao
longo de 2010 contribuíram para que
avançássemos na compreensão de que
é preciso entender a universidade como
um todo e que as três categorias devem atuar em conjunto. Se um problema afeta uma das categorias de modo
eminente vai prejudicar a qualidade
do funcionamento da Universidade e,
consequentemente, afetará também as
outras duas categorias”, ressalta.

Funcionamento
do Fórum

Durante o primeiro encontro do
Fórum, que reuniu cerca 150 pessoas
no Pátio da Reitoria, são debatidos os
problemas comuns às três categorias
e os presentes definem uma pauta de
reivindicações. Os itens de pauta tratam de problemas relacionados à falta de estrutura física adequada, más

condições de trabalho e jornadas impróprias, falta de transparência e democracia na gestão da Universidade,
ausência de eleições diretas e paritárias para todos os cargos de direção e
necessidade de promover programas
para que docentes e técnicos aposentados participem da vida política da
instituição.
“A criação do Fórum representou
um grande avanço na forma como fazemos movimento político na UFPR.
Todas as grandes mobilizações e conquistas que tivemos na Universidade
foram efetivadas a partir da união das
três categorias, um exemplo disso foi
a conquista da eleição direta para reitor em 1985”, argumenta Künzle.
Para o docente, a unidade entre
as categorias que são afetadas pelas políticas nacionais de educação
e pela administração local fortalece
a defesa de um projeto de educação
pública e de qualidade.
“É preciso resgatar essa forma
de organização, que já foi tradição na
UFPR, para que a comunidade universitária consiga se contrapor aos
inúmeros problemas que precarizam
nossa atuação na Universidade e aos
projetos do governo federal que indicam a terceirização e privatização da
educação, como a medida provisória
n°520 que cria a Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares”, defende.

“

O Fórum dos Dirigidos é criado
em maio de 2010 como um instrumento que visa potencializar o debate e a mobilização entre os diferentes
segmentos que formam a comunidade universitária da UFPR. A coordenação do Fórum é composta pelas
quatro entidades que representam as
três categorias da Universidade: APUFPR, SINDITEST, ASUFEPAR e DCE.
A criação do Fórum tem como
objetivo propiciar um espaço de discussão coletiva sobre os problemas vividos por docentes, servidores técnicoadministrativos e estudantes da UFPR.
Na avaliação das entidades, a Universidade não disponibilizava de estruturas democráticas que permitissem ao
conjunto da comunidade universitária
opinar ou apresentar propostas sobre
os rumos da instituição. Esse debate ficava restrito aos conselhos superiores
e aos espaços que reúnem os dirigentes da instituição, como os fóruns de
diretores de setor, coordenadores de
graduação e pós-graduação e chefes
de departamentos.
“A criação de um fórum de ‘dirigidos’ tem essa conotação de dar voz
aos servidores que não compõem as
instâncias formais de decisão da UFPR.
Os dirigentes fazem parte e representam a comunidade universitária, mas
os ‘dirigidos’, que não possuem cargos, também precisam de um espaço

17 de maio de 2010

15 de junho de 2010

06 de outubro de 2010

APUFPR, SINDITEST, ASUFEPAR E DCE
lançam manifesto de fundação do Fórum
dos Dirigidos

I Encontro do Fórum dos Dirigidos aprova
pauta com 18 itens de reivindicação

II Encontro do Fórum dos Dirigidos
debate pacote da autonomia universitária

• 2010 e 2011 no Brasil
11 de fevereiro de 2010
Com a prisão decretada pelo STJ por tentativa de
suborno, o então governador do Distrito Federal
José Roberto Arruda entrega-se à Polícia Federal.
Ele ficou preso por cerca de dois meses.

24 de fevereiro de 2010
Após dois meses e meio de greve de fome, o preso político cubano Orlando Zapata morre um dia
antes do inpicio de uma visita do presidente Lula
a havana. Pouco antes de morrer, ele teria enviado uma carta a Lula pedindo sua intervenção na
libertação de presos políticos cubanos.

05 de abril de 2010
As chuvas no Rio de Janeiro
causam mais de 250 mortes,
sendo dezenas em um deslizamento no Morro do Bumba, no
município de Niterói (RJ)

29 de abril de 2010
O presidente Luiz Inácio Lula da
Silva é eleito pela revista americana “Time” um dos líderes mais
influentes do mundo.

31 de julho de 2010

01 de setembro de 2010

O presidente Luiz Inácio Lula da
Silva oferece asilo à Sakineh Mohammadi Ashtiani, condenada à
morte por apedrejamento pelo
governo iraniano.

Polícia Federal prende 28 pessoas em Dourados (MS) por fraude
em licitações, corrupção ativa e
formação de quadrilha. Entre os
presos estão o prefeito da cidade,
Ari Artuzi, a primeira-dama, quatro secretários e nove vereadores.

16 de setembro de 2010
Erenice Guerra, acusada de tráfico de influência na Casa Civil, pede demissão.

06 de novembro de 2010
Novo problema volta a atingir o Enem: provas
com cabeçalhos trocados gera onda de protestos.

11 de janeiro de 2011

01 de janeiro de 2011
Dilma Rousseff toma posse como presidente.

Deslizamentos na região serrana do estado do
Rio de Janeiro causam o maior desastre natural da história do Brasil. Calcula-se mais de 900
mortes, 345 desaparecidos e 35 mil desalojados
e desabrigados

• 2010 na UFPR

Organização de base conquista vaga para
representação dos aposentados no Coun
No dia 29 de julho de 2010, os
professores aposentados da UFPR
obtêm uma das principais vitórias da
categoria na história recente da Universidade. O grupo de aposentados
e a diretoria da APUFPR participam
da sessão do Conselho Universitário
(Coun) em que é reconhecido o direito a representação do segmento nos
conselhos superiores da UFPR, com
a criação de uma vaga para os docentes aposentados no Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) e
no Coun.
A conquista foi resultado de uma
reivindicação dos professores aposentados filiados à APUFPR-SSind
que, organizados no Grupo de Trabalho de Seguridade Social e Assuntos de Aposentadoria, debateram
o tema e definiram estratégias de
mobilização visando concretizar o
pleito. Ao longo do primeiro semestre de 2010, os docentes realizaram
debates, participaram de reuniões
com a Reitoria, organizaram campanhas para convencer os membros do
Conselho e estiveram presentes durante as reuniões do Coun que deliberariam sobre o tema.
A presidente da APUFPR-SSind
na gestão 2009-2011, Astrid Avila,

explica que a entidade encampou a
luta pela criação de uma vaga para
os aposentados nos conselhos superiores da UFPR por entender que
era uma reivindicação legítima apresentada pela base da categoria. Além
disso, tratava-se de uma forma de
lutar pelo reconhecimento e valorização dos aposentados, que contribuíram na construção da história da
Universidade, e de defender os direitos à isonomia e à paridade entre ativos e aposentados no que se refere
ao poder de decisão e de participação na vida universitária.
“A valorização dos aposentados
e a luta por isonomia -- em relação
aos salários e também em relação à
participação política -- foram um dos
eixos centrais da nossa gestão frente
à APUFPR-SSind”, explica Astrid Avila. “Retomamos os encontros mensais dos aposentados e conseguimos
ampliar a participação ao fazer desse
espaço um ambiente agradável para
o debate, que incentiva a participação política e que também promove
o convívio entre os docentes”, completa.

Conquista política

Em setembro de 2010, são rea-

lizadas eleições diretas para escolha
de um representante e de um suplente dos professores aposentados
no Cepe. A diretora social da APUFPR
na gestão 2009-2011, Elizabeth Garzuze, e a professora Maria Inês Peixoto são indicadas pelo grupo para
concorrer ao pleito e são eleitas com
ampla maioria dos votos, 115 dos
117 votos em urna.
Para Garzuze, que renunciou ao
seu cargo na diretoria da APUFPRSSind para assumir a vaga de representante no Cepe, a conquista significou mais do que a valorização do
segmento. “Os aposentados deram
uma verdadeira lição de prática sindical. Todo o processo possibilitou
uma série de experiências muito significativas de debate e condução coletiva por meio do qual aglutinou-se
um bom número de professores para
discutir politicamente nossa atuação
na Universidade. Foi um exemplo de
que com o trabalho coletivo podemos obter grandes conquistas”, defende.

Atuação

Na avaliação da professora, a
participação dos aposentados tem
feito diferença e qualificado as discussões realizadas nos conselhos.
“Temos recebido manifestações positivas dos demais conselheiros que
dizem ser importante a participação
dos aposentados para que os mais
novos conheçam a história da construção da nossa universidade”.

Referência Nacional

A conquista obtida pelos professores trouxe também visibilidade
nacional para o trabalho realizado
pela APUFPR-SSind na mobilização
e organização dos aposentados. Durante o mês de agosto de 2010, a entidade sedia o XV Encontro Nacional
de Assuntos de Aposentadoria do
ANDES-SN e pauta a discussão sobre
as formas de organizar o segmento
com as diversas seções sindicais que
participam do evento.

• 2010 na UFPR
Luta por melhores
condições de trabalho e saúde
mobiliza atuação da APUFPR-SSind
A partir das reivindicações da APUFPR-SSind, é criada a comissão de saúde do trabalhador da Universidade Federal do Paraná. O grupo, formado pela
Associação dos Professores, Sinditest e
Progepe, teria como finalidade discutir
as condições de saúde dos docentes e
servidores técnico-administrativos da
Universidade e realizar um diagnóstico
das principais causas de adoecimento.
Com a criação desse espaço, a diretoria da APUFPR-SSind busca criar um
instrumento capaz de analisar e combater as origens dos problemas que
fazem os professores adoecerem na
instituição. Astrid Avila explica que, ao
longo da gestão, vários docentes passaram a procurar a entidade com relato
de problemas de saúde relacionados às
atividades que desenvolvem na Universidade.
“Entre esses problemas estão desde adoecimentos psicológicos relacionados ao assédio moral e a pressão
que os professores enfrentam em seus
departamentos até problemas de saúde gerados pela exposição do docente
a substâncias tóxicas em locais inadequados para isso”, complementa.
Diante desse cenário, a APUFPRSSind passa a acompanhar, por meio
das reuniões mensais da comissão, a
atuação da Coordenadoria de Atenção
Integral à Saúde do Servidor (CAIS/
Progepe) no que se refere aos serviços de avaliação e perícia dos locais de
trabalho e de segurança e saúde ocupacional dos docentes. Para além das
reuniões, a entidade reivindica também o direito de acompanhar a equipe que emite os laudos de insalubridade e periculosidade e de ter acesso ao
resultado das avaliações, conforme é
assegurado pela convenção n°155 da
Organização Internacional do Trabalho.
“Nosso principal objetivo com
esse acompanhamento é assegurar
que os locais de trabalho verificados
nas perícias sejam modificados, garantindo a eliminação ou redução do
Seminário Saúde do Trabalhador da
UFPR: A questão da insalubridade
29/03/2011

problema que pode fazer o docente
adoecer”, esclarece Avila.
Segundo a docente, a inexistência
de dados públicos na instituição sobre
a conexão entre os adoecimentos e
suas causas e o empecilho para a participação dos sindicatos nas perícias dos
locais de trabalho impedem que a comunidade universitária tenha clareza
sobre a situação vivida na UFPR.
“Conhecer a nossa realidade, saber
como e porque adoecemos, é condição
imprescindível para que o conjunto dos
trabalhadores da UFPR possa lutar por
melhores condições de trabalho e exigir
a correção dos ambientes impróprios.
É preciso aprofundar essa discussão e
superar, inclusive, a lógica de que a exposição ao risco pode ser compensada
pelo pagamento de algum adicional.
Não podemos tratar nossa saúde como
algo que está à venda”, argumenta a
presidente da APUFPR-SSind.

Assédio Moral

O acompanhamento dos adoecimentos relacionados a práticas de
assédio e violência moral em diversas
unidades da UFPR também foi um dos
focos centrais de atuação da APUFPRSSind no tema da saúde do trabalhador. Ao longo da gestão, a diretoria da

entidade recebe inúmeras denúncias
envolvendo, de maneira mais preocupante, os campi da Universidade nos
municípios de Matinhos e Palotina.
A diretoria da APUFPR-SSind assume a posição de reivindicar que a Universidade reconheça o problema do
assédio moral e promova ações para
que o tema seja discutido na instituição, em especial entre os diretores de
setor e chefes de departamento.
Internamente a entidade também
adapta sua estrutura para receber os
professores e possibilitar um acompanhamento permanente e interdisciplinar. São contratadas duas psicólogas
que atendem os docentes na sede da
APUFPR. Os casos de assédio moral
passam a ser acompanhados por uma
equipe formada pelas psicólogas, o
departamento jurídico e a diretoria da
APUFPR.
“Readequamos nossa estrutura
para receber os professores que chegam até a APUFPR muito fragilizados
e desgastados, mas mantivemos também uma atuação que vai para além
do atendimento individual. Uma ação
que tem seu centro no combate as
causas dos problemas que afetam os
professores, antes que eles adoeçam”,
completa Avila.

“

Todos que part
iciparam da c
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24° Diretoria – período 2007/2009

Presidente: Astrid Baecker Avila
Vice-Presidente: Ivan Domingos Carvalho Santos
Secretário Geral: Luis Allan Künzle
1º Secretária: Carmen Lucia Fornari Diez
Tesoureiro Geral: João Francisco R. K. Negrão
1º Tesoureiro: Fabiano Abranches S. Dalto
Diretor Administrativo: Guilherme Souza Cavalcanti de
Albuquerque
Diretor Social: Elizabeth Garzuze da Silva Araújo
Diretor Jurídico: Herrmann Vinicius de Oliveira Muller
Diretor de Imprensa: Marcelo Sandin Dourado
Diretora Cultural: Rodrigo Rossi Horochovski
Diretor de Esportes: Walfrido Kuhl Svoboda
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25° Diretoria – período 2009/2011

Arislete

Professora

“

Presidente: Arislete Dantas Aquino
Vice-Presidente: Wilson Alcântara Soares
Secretária Geral: Carmen Lúcia Fornari Diez
1º Secretário: Clóvis Pereira da Silva
Tesoureiro Geral: Camilo Borges Neto
1º Tesoureiro: Luiz Antonio Passos Cardoso
Diretor Administrativo: Hélio Germiniani
Diretor Social: Susana da Costa Ferreira
Diretor Jurídico: Afonso Celso Condessa Teixeira de
Freitas
Diretor de Imprensa: Gelson João Tesser
Diretora Cultural: Leandra Ulbricht
Diretor de Esportes: Airton Ruy Antunes dos Santos
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Posse da diretoria gestão 2007-2009

Campanha Salarial 2007

Encontro do grupo de aposentados
da APUFPR-SSind na gestão 2007-2009

APUFPR-SSind participa de ato público
contra o REUNI - 30/10/2007

Estudantes ccupam a Reitoria em protesto
contra o REUNI - 17/10/2007

Ilustração aborda as propostas do governo
para a universidade pública - 2007

APUFPR-SSind realiza Seminário Assédio
moral e precarização do trabalho docente
23/10/2009

APUFPR-SSind organiza seminário sobre
Epidemiologia Crítica com Jaime Breilh
15/03/2010

APUFPR-SSind realiza noite temática no Bar
Doce Bar - gestão 2009-2011

APUFPR-SSind participa de Seminário das
Entidades da UFPR - 15/05/2009

APUFPR-SSind organiza eventos temáticos
para os encontros mensais dos aposentados

APUFPR-SSind discute Sociedade, Ecologia
e Marxismo com palestra de Jonh Bellamy
Foster - 13/04/2011
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