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No ano de 2020, o início da luta pela meia-passagem em Manaus completa 40 anos, e para comemo
rar esse momento importante na história da cidade, reunimos, nesta coletânea, todos os artigos publicados
em 2016 por Durango Duarte, mostrando a visão da imprensa escrita local sobre os acontecimentos daquele
período.

Em “A Batalha do Movimento Estudantil 1980”, você poderá acompanhar o desenrolar desses epi
sódios de enorme tensão entre a classe dos estudantes secundaristas e universitários e os governos munici
pal e estadual, que culminaram com a chamada “Batalha da Praça da Matriz”, em 1983, considerada a maior
manifestação estudantil do Amazonas.
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PARTEI

REMINISCÊNCIAS

Iniciei minhas atividades estudantis nos primeiros anos da década de 1980, em Porto Alegre-RS,
enquanto estudante de Engenharia Civil, na Pontifícia Universidade Católica – PUC, e de Matemática, na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por escolha da minha família, no dia 7 de julho de 1982 nós
viajamos para Manaus, cidade onde já havíamos morado entre os anos de 1975 e 1978.
Nos primeiros meses daquele ano, ocorreu um grande movimento em defesa do Restaurante Uni
versitário da então Universidade do Amazonas (UA), que ficou conhecido como “A Luta Pelo Bandejão”.
A revolta adquiriu proporções significativas de mobilização, contagiando a grande maioria dos estudantes
de todos os cursos existentes no Campus Universitário.
No segundo semestre, imediatamente me relaciono com um grupo de companheiros dos cursos de
Engenharia Civil, Matemática e Agronomia, dentre outros da área de exatas, também no Campus Universi
tário. O clima vigente agora estava todo direcionado para as eleições de governador a vereadores.
O meu primeiro contato com um dirigente estudantil foi com o presidente eleito da “Engenhoca”,
Omar José Abdel Aziz, atual senador da República. O encontro deu-se através do meu falecido irmão, Jôner
Martins Veiga Duarte, recém-eleito, com Aziz, diretor daquela organização estudantil da Engenharia Civil.
Na semana seguinte, Omar me convidou para conhecer a sede do jornal “A Tribuna Operária”, situada
na rua Simão Bolívar, 231-A. Surpreendentemente, a sede ficava ao lado da Secretaria de Segurança. Lá
estavam figuras como Eron Bezerra, Vanessa Grazziotin, Lúcia Antony, George Tasso e tantos outros. O
periódico circulou nacionalmente de outubro de 1979 a 1988 e se proclamava “uma tribuna de luta a serviço
do que há de melhor no movimento operário e popular”.
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Era uma reunião “ampliada” e tinha como um de seus objetivos a cooptação de novos membros para
a defesa da causa comunista. O jornal, na realidade, era um canal institucional que permitia a difusão das
ideias do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), sem que este estivesse legalizado. Para mim, “A Tribuna
da Luta Operária” não era uma novidade, pois já o conhecia desde o Rio Grande do Sul, onde minhas vin
culações estavam mais próximas das correntes trotskistas.

“A Tribuna nasceu de uma visão estratégica de integrantes do Comitê Central
do

Partido Comunista do Brasil (PCdoB) que estavam exilados na Albânia desde o

ano de 1976, ocasião em que ocorreu a morte dos dirigentes Pedro Pomar e Ângelo
Arroyo no episódio conhecido como Massacre da Lapa, por ordem do regime militar”.
(SANTOS:2006)

Nos três meses subsequentes, eu já era reconhecido publicamente como colaborador do jornal “A
Tribuna da Luta Operária”, momento em que passei a ser rotulado – assim como todos os demais colabo
radores – de “tribuneiro”. Anos após, e por alguns meses, cheguei a ser correspondente do jornal no Estado
do Amazonas.
No final de setembro de 1982, o Partido Comunista do Brasil designou um de seus militantes para
me entregar um conjunto de documentos da literatura leninista-marxista, como os estatutos do partido, o
Manifesto Comunista e diversos outros livros. Duas semanas após esse primeiro contato, foi formalizado
oficialmente o convite para que eu ingressasse nas fileiras do partido, o qual aceitei.
Na sequência dos fatos, ocorreu uma engenharia política para que eu concorresse a uma das duas
vagas de delegado que iria participar do 34º Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), realizado
na cidade de Piracicaba, em São Paulo. Eu e o estudante trotskista Tarcísio Leão Souza fomos eleitos pelo
curso de Matemática.
A “Viração” era a corrente principal e hegemônica no Movimento Estudantil, nas universidades
públicas e privadas da década de 1980. Não era um partido, mas uma tendência política ligada ao PCdoB.

4

Fez história pela invencibilidade e pelo espírito guerreiro de seus membros, fossem ou não ligados
ao PCdoB. Depois foi substituída pela UJS (União da Juventude Socialista), braço político do partido.
Almir de Souza Maia era o vice-reitor da Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) na épo
ca daquele congresso. No dia 29 de abril de 2014, sua enorme preocupação com a organização do evento foi
revelada ao site “Sou Repórter”, laboratório do curso de Jornalismo da UNIMEP. Assim como no congresso
anterior, havia a possibilidade de uma intervenção policial para que o evento não acontecesse: “A UNE era
uma entidade visada pelo regime. Era considerada ilegal e subversiva. Era atuante e incomodava o regime
em vigor, enquanto trabalhava para sua reconstrução e demonstrava a força da participação dos estudantes
no processo de redemocratização brasileira”.
Antes de sua realização, havia a preocupação dos organizadores quanto às possíveis consequên
cias, afinal, estavam sendo esperados cerca de quatro mil estudantes. Havia muitos detalhes preocupantes:
logística, hospedagem, alimentação, transporte… além dos quesitos segurança e risco de intervenção. Era
véspera de eleições para governadores e o presidente da UNE era Javier Alfaya, um cidadão espanhol, que
tinha sua liberdade completamente vigiada e diariamente precisava comparecer à Polícia Federal, correndo
o risco constante de ser expulso do Brasil. Não bastassem esses motivos, havia as curiosidades da época e
especulações envolvendo o governo. Esses fatores “justificaram” o uso da espionagem pelo Departamento
Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo (DEOPS/SP), para obter informações sobre o que estava
sendo discutido e os rumos não só da UNE, mas do Brasil.
O 34º Congresso da União Nacional dos Estudantes se caracterizou pelo clima tenso e pelo inedi
tismo. Foi naquele congresso que a UNE elegeu a primeira mulher como presidente da entidade, a baiana
Clara Maria de Oliveira Araújo. No ano seguinte, participo do 35º Congresso da UNE, que elege como
presidente o estudante e amigo Renildo Calheiros, irmão do atual presidente do Senado, Renan Calheiros.
Desta vez, minha atuação foi como delegado do curso de Engenharia Civil, assim permanecendo por mais
quatro sucessivos congressos, dentre tantos outros eventos que tive a oportunidade de participar.
Esse período de atividade estudantil se caracterizou pelo meu quase total abandono da atividade
acadêmica, já que havia estabelecido uma relação exclusiva de militância profissional e exercia na pleni
tude a atividade partidária. Antes de sair do PCdoB, no dia 24 de fevereiro de 1988, cheguei à condição de
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secretário político, que, naquela época, na estrutura partidária, representava a função de maior relevância
dentro da Universidade do Amazonas.
Entre os anos de 1982 e 1988, por consequência, mantive estreita relação dentro da organização par
tidária do PCdoB. No meio dessa trajetória, por uma decisão estratégica, na condição de dirigente do parti
do, larguei o curso de Engenharia Civil e fiz vestibular para Jornalismo. O objetivo era “tomar” o Instituto
de Ciências Humanas e Letras (ICHL) que, àquela altura, tinha nove centros acadêmicos, todos vinculados
ao PT e ao PCB, o “Partidão”. No ano seguinte, já tínhamos sete dos nove centros acadêmicos.
Naquele período, tive a oportunidade de ser conselheiro universitário, diretor de Entidades Estudan
tis, diretor do Diretório Central dos Estudantes – na época, mais conhecido como Diretório Universitário
(DU) – e coordenador Nacional dos Estudantes de Engenharia. Naturalmente, todos os companheiros do
partido e dezenas de simpatizantes estavam envolvidos em todas as lutas políticas, ultrapassando os muros
da Universidade. A minha militância estudantil se esgota com a minha militância partidária, em 1988.
Bem, fui compelido a resgatar parte de importantes acontecimentos que tive a oportunidade de ser
um observador privilegiado. Tomei a decisão de relatar a versão dos fatos descritos pela imprensa ama
zonense entre os anos de 1980 a 1983. Ressalte-se que a data mais importante deste período é o dia 20 de
setembro de 1983, quando ocorreu a maior manifestação da história estudantil. Nessa época, o governador
era o senhor Gilberto Mestrinho e o prefeito biônico, Amazonino Mendes.
De início, o Instituto publicará – cronologicamente e em dezesseis capítulos – o passo-a-passo que
precedeu os acontecimentos até o dia da “Batalha da Praça da Matriz” (20/09/83). A imprensa não teve
nenhuma preocupação em ouvir os envolvidos, sejam estudantes secundaristas, universitários, professores
e usuários de transporte coletivo. Após mais de três décadas o IDD disponibilizará uma sequência de entre
vistas resumidas de diversos participantes daquele período.
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PASSO A PASSO EM DEFESA À MEIA PASSAGEM

Em dezembro de 1978, após quatorze anos de regime militar – período marcado predominantemen
te pela supressão de direitos individuais e por uma repressão violenta aos insatisfeitos com a ditadura vigen
te –, o Congresso Nacional elege o general João Baptista Figueiredo presidente da República. Ao assumir
a presidência no ano seguinte, o general Figueiredo dá início, de fato, ao processo de abertura política que
havia sido anunciado por seu antecessor, general Ernesto Geisel, mas que na prática pouco avançara.
Figueiredo concedeu anistia ampla, geral e irrestrita aos políticos cassados pelos atos institucio
nais, o que permitiu o retorno ao Brasil dos exilados pelo regime militar. A reforma política foi aprovada,
contendo a abolição do bipartidarismo, a extinção dos partidos então existentes, MBD e ARENA, e a elei
ção direta para governadores de Estado – mantendo-se, no entanto, a nomeação dos prefeitos de capitais
pelo governador. Novos partidos foram criados, como o PMDB (sucessor do MBD), o PDS (sucessor da
ARENA), o PDT, o PTB e o PP.
O chamado “milagre brasileiro” – período caracterizado por um intenso crescimento econômico, de
corrente em grande parte de pesados investimentos estatais em infraestrutura e indústria de base – havia se
esgotado. O mundo vivia os efeitos da crise do petróleo, e a economia brasileira, castigada por uma inflação
fora de controle, passava por recessão, com a população enfrentando o desemprego e a escassez de renda.
Foi nesse contexto que foi eleita a primeira leva de governadores de Estado, em 1982, após vinte
anos (a eleição anterior havia sido em 07 de outubro de 1962, saindo vitorioso Plinio Ramos Coelho). Em
bora o PDS, partido sucessor da ARENA, saísse vencedor no maior número de unidades da Federação, os
partidos de oposição ao governo conquistaram os Estados economicamente mais importantes. No Amazo
nas, foi eleito Gilberto Mestrinho, do PMDB, tendo como vice Manoel Ribeiro. O “Boto-Tucuxi” recebeu
201.182 votos (53,66%), contra 164.190 (43,79%) do candidato situacionista, Josué Filho (PDS).
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Após eleito, Gilberto Mestrinho nomeou Amazonino Mendes para a Prefeitura Municipal de Ma
naus, que tomou posse em substituição a João de Mendonça Furtado.
O regime militar estava em seus estertores, mas a tensão ainda se fazia presente nas ruas. Dada a
abertura política, os movimentos da sociedade civil organizada foram se reestruturando e mostrando a sua
cara. Porém, o Brasil ainda não vivia uma democracia plena.
No Amazonas, os estudantes constituíram o movimento social mais aguerrido, lutando principal
mente em favor de tarifas de ônibus mais justas. O ápice desse movimento aconteceu em setembro de 1983,
quando milhares de jovens foram às ruas protestar contra mais um aumento tarifário e acabaram espancados
por uma polícia violenta, que agiu como nos anos mais duros da repressão.

O ATO PÚBLICO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO
Demanda histórica da categoria estudantil, a meia-passagem em Manaus teve sua luta iniciada em
1980 quando, em 2 de maio daquele ano, a União dos Estudantes Secundaristas do Amazonas (UESA) e
o Diretório Universitário da Universidade do Amazonas (DU) realizaram um ato público na Praça São
Sebastião com a participação das pastorais Universitária e Operária, Gruta, UNE, PTB, PMDB, PT, entre
outras entidades. A liderança do movimento se autodenominava “Comando de Luta pela Meia-Passagem”.
O Governo do Estado decidiu conceder o desconto no dia 13 de maio, porém, inicialmente foi de
25%, baixando de Cr$ 6,00 para Cr$ 4,50 o valor a ser pago. Havia o compromisso de que, quando a passa
gem chegasse aos Cr$ 9,00, o desconto seria de 50%. Em assembleia, os estudantes aprovaram a redução,
ainda naquele mesmo dia.
O prefeito em exercício, vereador Raimundo Sena, enviou a Mensagem da meia-passagem à Câmara
Municipal de Manaus no dia 14 seguinte. Após alguns adiamentos da sua votação, em 3 de junho os vereadores
aprovaram o benefício estudantil, que passaria a vigorar a partir do mês de agosto (ressalte-se que oito dias após
a aprovação da meia-passagem, a tarifa subiu para Cr$ 7,00). Também é válido se destacar que, ao regulamentar
a venda dos passes escolares, o então prefeito José Fernandes limitou em sessenta a quantidade de passes para
cada estudante, enquanto a categoria reivindicava o direito à aquisição de no mínimo cem passes.
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Os primeiros passes emitidos continham uma série de restrições. Na hora de realizar cadastro, o
estudante era obrigado a citar o nome da empresa de ônibus que ele utilizaria, e o passe adquirido valeria
exclusivamente para viagens em ônibus daquela determinada empresa – limitando as opções daqueles que,
por morar mais distante do local de estudo (especialmente alguns universitários), tinham que pegar mais de
uma linha de ônibus para chegar à sala de aula. Os passes só eram válidos para uso durante o mês em que
foram adquiridos (A Notícia, de 2 de agosto de 1980, p.04), e eram pessoais e intransferíveis.
Outra dificuldade para os estudantes era o fato de os passes serem vendidos apenas nas sedes das
cinco empresas que então prestavam o serviço de transporte coletivo em Manaus – Viama, Monte Ararate,
Ajuricaba, Ohana e Soltur (o nome da empresa emitente vinha impresso no passe). Os estudantes reclama
vam das dificuldades para comprá-los, uma vez que tinham que pagar passagem para conseguir realizar a
compra (na sede da Empresa Municipal de Transportes Urbanos, na Rua Monsenhor Coutinho) e o atendi
mento era repleto de burocracia e demorado (A Notícia, de 7 de agosto de 1980, p.05).

AS SUPOSTAS FRAUDES NA VENDA E UTILIZAÇÃO DO PASSE ESCOLAR
Dois meses mais tarde, no início de outubro, a tarifa dos ônibus é majorada de Cr$ 7,00 para Cr$
9,00. Em declarações ao jornal A Notícia, o presidente da Associação dos Empresários de Transportes Co
letivos de Manaus, Enock Bezerra, afirma que iria pedir ao Ministério dos Transportes o cancelamento da
meia-passagem. A justificativa era de que um menino teria sido flagrado no bairro da Compensa vendendo
passes estudantis, supostamente falsificados numa gráfica clandestina (A Notícia de 9 de outubro de 1980).
Ao mesmo tempo, o lobby começava a operar na Câmara Municipal. No final daquele mês, o ve
reador Clementino Silva (PDS) propôs ao prefeito José Fernandes que o uso do passe escolar fosse regula
mentado, impondo mais restrições de uso aos estudantes. Sugeriu o vereador que os passes não fossem mais
aceitos em domingos e feriados e que também não pudessem ser utilizados por jovens “vestindo calções
de banho nas linhas que se destinam aos balneários” (A Crítica de 30 de outubro de 1980, p.06). Segundo
o vereador, o passe escolar “estaria beneficiando pessoas que nada têm a ver com a classe estudantil “.
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Em novembro veio um novo reajuste tarifário, e a passagem subiu para dez cruzeiros. Jocosamen
te, A Crítica abre sua reportagem afirmando: “se você não recebia troco, não é preciso mais se preocupar. A
partir de hoje, a passagem de ônibus municipal passa a ser de dez cruzeiros” (A Crítica de 8 de novembro
de 1980, p.03). Na mesma reportagem, Enock Bezerra volta a denunciar supostas fraudes na venda e utili
zação do passe escolar, e desta vez afirma que iria procurar o prefeito para discutir a validade da meia-passagem. “A associação inclusive está mandando apurar uma denúncia de que no bairro Compensa estavam
vendendo passes das empresas Viama e Soltur. São esses tipos de coisas e de outras também que estão
prejudicando as empresas”, completa.
No início de fevereiro de 1981, representantes da Uesa, Selma Oliveira e Vicente Filho, são recebi
dos pelo secretário de Serviços Públicos, Aviz do Amaral Valente, para tratar de problemas relacionados ao
passe. Valente promete que no semestre seguinte a EMTU instituiria o “passe-único” e instalaria um posto
de venda no Centro da cidade (A Notícia de 10 de fevereiro de 1981, p.05). O passe-único se destinaria
somente à categoria estudantil e poderia ser utilizado em todas as empresas de ônibus, o que era restringido
por elas.
Em março de 1981, novo reajuste: a passagem fica 50% mais cara e passa a custar Cr$ 15,00. A
Crítica publica uma nota informando que os trocadores da empresa Ajuricaba, na linha que servia o campus
universitário estariam se recusando a receber o passe estudantil aos sábados – quando existiam aulas na uni
versidade. Segundo o Diretório Acadêmico, os trocadores alegavam haver ordem dos donos das empresas
para a recusa (A Crítica de 28 de março de 1981).

O PLEBISCITO DOS ESTUDANTES E A NÃO ADESÃO À GREVE
Em discurso no plenário da Assembleia Legislativa, o deputado José Costa de Aquino, vice-líder
do PMDB, faz apelo ao prefeito José Fernandes para que a prefeitura entrasse em entendimento com as
empresas de transportes, para evitar o prejuízo aos universitários (A Crítica de 26 de março de 1981, p.06).
No dia 02 de abril de 1981, os estudantes da Universidade do Amazonas realizaram um plebiscito
para decidir sobre a adesão à greve nacional dos estudantes proposta pela UNE, marcada para 7 de abril,
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reivindicando o aumento de verbas para a educação pública, o reajuste do crédito educativo e eleição direta
para cargos da universidade, entre outras questões. Porém, por 1.772 a 1.312, a proposta é rejeitada.
O reitor em exercício, Roberto Vieira, destacou que “nem 50% dos estudantes aproveitaram a opor
tunidade para expressar sua opinião”. Em nota distribuída à imprensa, o Diretório Universitário afirma
que considera o plebiscito “bastante válido, pois introduziu no movimento estudantil uma nova prática, na
qual o estudante pode manifestar sua opinião” e, ressalta que, o resultado “não significa omissão, apatia e
imobilismo, mas sim, a consciência da necessidade de uma maior organização”, conclamando os estudan
tes “ao debate à reflexão, ao questionamento, fortalecendo assim uma nova fase de luta” (A Notícia de 4
de abril de 1981, p.06).
Em Brasília, o Conselho de Entidades Gerais (Coneg) da UNE decide realizar uma “paralisação
de advertência” de dois dias nas universidades públicas por todo o país. A UNE iria aguardar uma resposta
do MEC sobre as reivindicações da categoria estudantil, antes de realizar uma greve geral. Segundo o seu
presidente, Aldo Rebelo, aquela era “uma demonstração da flexibilidade e da boa vontade de nossa parte”
(A Notícia de 7 de abril de 1981, p.02).
Prontamente, o presidente do Diretório Universitário, Públio Caio, descarta a possibilidade de os
estudantes amazonenses aderirem à paralisação convocada pela UNE. “O plebiscito demonstrou que os
estudantes estão com uma análise correta, pois o nosso Estado não tem estrutura para suportar uma greve,
e um dos fatores mais evidentes é a flagrante falta de conscientização e organização. O DU pretende, para
os próximos meses, trabalhar sobre isso” (A Notícia de 9 de abril de 1981, p.09).
Dois meses após, entretanto, os estudantes universitários promovem um dia de paralisação por
melhores condições de ensino, e contra a institucionalização do ensino pago nas universidades brasileiras.

PARA FUGIR DA AGRESSÃO DA PM, ESTUDANTES SE REFUGIAM NA IGREJA
No dia 4 de junho, estudantes, professores, líderes sindicais e políticos realizam um ato público na
Praça São Sebastião, seguido de uma passeata até a sede do MEC no Amazonas, na Rua Joaquim Nabuco,
da qual participaram cerca de 1.500 pessoas, segundo A Crítica.
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A passeata foi absolutamente pacífica e se desenrolou sem incidentes. Um representante da Uesa
denunciou que a diretoria da Escola Técnica Federal havia trancado os portões da instituição na tentativa
de impedir que os estudantes secundaristas prestassem sua solidariedade aos universitários no evento (A
Crítica de 5 de junho de 1981, p.1 e 03).
Nas palavras da redação de A Notícia, “a paralisação das atividades curriculares dos universitários
amazonenses, desacreditada por uma grande maioria, acabou se realizando num clima de muita respon
sabilidade. Mesmo os carros policiais, os agentes da Polícia Federal e outros instrumentos de repressão
usados não foram suficientes para impedir a manifestação ou transformá-la em bagunça ou atos de vio
lência”. Os líderes do movimento gritavam aos manifestantes: “não aceitem as provocações, vamos com
calma, este é um movimento democrático” (A Notícia de 5 de junho de 1981, p.05). Nesse mesmo dia, o
manauara passou a pagar mais caro a tarifa de transporte coletivo, que subiu de Cr$ 15,00 para Cr$ 16,00.
Em julho, a defesa da meia-passagem volta à pauta das entidades estudantis. A União dos Estudan
tes Secundaristas do Amazonas (Uesa) distribui nota repudiando as “manobras processadas pela Empresa
Municipal de Transportes Urbanos (EMTU), tal como a mudança irregular do horário de venda dos passes
e cadastramento para obter a meia-passagem nos ônibus”. A EMTU havia restringido a venda dos passes
entre 7h e 14h, período no qual os estudantes encontravam-se em aulas. A demanda dos secundaristas era
de que a comercialização fosse feita pela manhã, entre 8h e 12h, e pela tarde, das 14h às 18h (A Crítica de
2 de julho de 1981, p.05).
Naquele mês, é lançado o Manifesto Secundarista, um órgão informativo apresentado como porta
-voz dos estudantes amazonenses, “ouvindo-os e divulgando a importância da participação política do es
tudante do Amazonas”. O Manifesto Secundarista é uma criação da primeira diretoria eleita da Uesa desde
1969, quando a entidade havia sido proscrita pelo regime militar (A Crítica de 14 de julho de 1981, p.05).
Em meados de agosto, a Uesa lança uma convocação para um ato público, a ser realizado no dia 28
daquele mês na Praça de São Sebastião, contra o aumento abusivo das passagens de ônibus e em defesa do
“passe-único ilimitado” – que daria ao estudante o direito de usar o passe em qualquer empresa e comprar
a quantidade que desejasse. O presidente da entidade, Vicente Filizola, afirma que “o novo passe traria be
nefícios aos alunos que, por morarem longe do colégio, precisam tomar mais de uma condução, utilizando

12

duas empresas de ônibus, e que atualmente só podem adquirir passe para uma das empresas” (A Notícia de
14 de agosto de 1981, p.08).
No dia do ato público, quando cerca de trinta estudantes se aglomeravam na praça, a Polícia Militar
investe contra os manifestantes. Para fugir da agressão, os jovens procuram refúgio dentro da igreja, “onde
a tropa os perseguiu, de armas na mão, prendendo dez deles e disparando alguns tiros. Vasos sacros e alta
res foram danificados”. Entre os agredidos pela PM, encontrava-se o então diplomata Artur Virgílio Neto,
que se encontrava no local para proteger os estudantes. O senador Evandro Carreira (PMDB) acompanhou
dez manifestantes que foram presos, indo até à delegacia dentro de um camburão (A Crítica de 29 de agosto
de 1981, p.01 e 07).

IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO FECHA SUAS PORTAS EM SINAL DE REPÚDIO
Igreja de São Sebastião fecha suas portas em sinal de repúdio – O desrespeito das forças policiais a
um local considerado sagrado provoca nota de repúdio do Conselho Presbiteral da Arquidiocese de Manaus
– falou-se em “sacrilégio” – em um duro editorial de A Crítica, intitulado “Brutalidade”. O texto dizia
que “senhoras idosas que se encontravam rezando o terço foram brutalizadas na invasão inexplicável” (A
Crítica de 30 de agosto de 1981, p.04). O texto classifica o episódio como “chocante” e afirma que “assistir
ao espancamento de crianças de treze a quinze anos, enquanto marginais agem impunemente na cidade,
foi espetáculo patético”. Em sinal de protesto, a Igreja de São Sebastião permaneceu fechada durante o dia
de 29 de agosto.
A péssima repercussão da repressão violenta e destemperada promovida por sua polícia força o
governador José Lindoso a endereçar carta ao arcebispo Dom Milton Correa Pereira pedindo desculpas.
O texto, no entanto, é recheado de esquivas a respeito das responsabilidades do governo: “infelizmente, o
episódio doloroso está servindo para torpes explorações por parte dos partidos de oposição com o objetivo
puramente eleitoreiro e sei que V. Ex.ª, embora amargurado pela ocorrência, saberá distinguir devidamen
te as coisas, pondo-as nas suas verdadeiras dimensões” (A Crítica de 1º de setembro de 1981, p.05).
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Em contrapartida, diversas entidades católicas do Amazonas lançam notas de repúdio aos aconte
cimentos. “É bastante deplorável a invasão de uma igreja, mais deplorável é a agressão contra pessoas
feitas à imagem e semelhança de Deus. Repudio esta violência e a falta de respeito aos direitos fundamen
tais da pessoa humana”, redigiu o bispo de Itacoatiara, Jorge Marskell. A nota da Pastoral Universitária de
Manaus refere-se aos estudantes como “vítimas do arbítrio e da violência, foram atingidos pelo cajado da
opressão militar”.
Mesmo assim, em A Notícia de 2 de setembro, o coronel Guilherme Vieira dos Santos, comandante
geral da Polícia Militar do Amazonas, negou a ação truculenta da PM: “O que houve foi apenas a entrada
de vários policiais nossos àquele templo, para garantirem a integridade física dos estudantes que se en
contravam lá”.
No dia 3, os secundaristas promovem nova passeata, desta vez em protesto contra a violência po
licial. Participaram mais de duas mil pessoas, “entre políticos, advogados, médicos, estudantes, donas de
casa, policiais civis e militares, trabalhadores e membros de inúmeras entidades democráticas” (A Notícia
de 4 de setembro de 1981, p.07). Desta feita, os cerca de setecentos policiais enviados para o local do mo
vimento se mantiveram à distância, e a manifestação transcorreu sem incidentes. Os estudantes se concen
traram novamente na Praça São Sebastião, de onde seguiram para a Praça da Matriz.
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PARTE II

PASSE ÚNICO PARA OS COLETIVOS, UMA VITÓRIA DOS ESTUDANTES

No final das contas, a ação violenta e desastrada das forças de segurança acabou contribuindo com
a causa estudantil. Em discurso na Câmara Municipal, destacado por A Crítica de 4 de setembro de 1981,
o vereador Jair Cavalcanti (PDS) manifesta-se favoravelmente aos estudantes e faz um apelo ao prefeito
José Fernandes para que atendesse aos pleitos do movimento. Na Assembleia Legislativa, a deputada Beth
Azize, líder do PMDB, condenou a violência cometida pela polícia contra os estudantes e afirmou que “o
governador José Lindoso devia se preocupar com a situação dos policiais militares, dando-lhes melhores
condições de vida, em vez de mandá-los contra estudantes que se reúnem pacificamente para reivindicar
uma necessidade básica para eles”.
Na mesma Casa, o líder do PP, Damião Ribeiro, critica duramente o delegado titular do DOPS,
Aderson Melo, chamando-o de “alienado e analfabeto”. O deputado disse não entender “como um elemen
to que é bacharel em Direito possa desconhecer as leis, e principalmente a Constituição, que garante às
pessoas o direito de reunião”, e salientou que “um delegado não tem competência de determinar ou proibir
o que ele bem entender, mas simplesmente de aplicar e fazer cumprir as leis” (A Crítica de 4 de setembro
de 1981, p.07).
Na data pátria de 7 de setembro, os jornais informam que as passagens de ônibus sofreriam novo
acréscimo no preço, desta vez da ordem de 25%, passando a Cr$ 20,00. “Manaus tem a tarifa mais baixa do
país” vira manchete em A Crítica de 12 de setembro de 1981. A frase havia sido proferida pelo presidente
da EMTU, o engenheiro Dalbret Alencar, durante um evento.
Duas semanas mais tarde, os secundaristas se reúnem com o prefeito José Fernandes para tratar do
“passe-único ilimitado” e dão o prazo até o final daquele mês para uma resolução, ameaçando com nova
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mobilização nas ruas. Na saída da reunião, o diretor de Imprensa e Divulgação da Uesa, Francisco Sávio,
denuncia aos jornais que as empresas estariam deliberadamente extraviando os cadastros dos estudantes
para que, na hora da venda dos passes, a pessoa prejudicada não ter condições legais para adquiri-los. “É
uma fórmula, talvez, de sabotagem a das próprias empresas reduzirem a venda dos passes” (A Crítica de
21 de setembro de 1981, p.03).
Os estudantes, enfim, colhem a vitória. “Em nota distribuída no dia 29 de setembro, a Uesa consi
derou a implantação do passe único para os coletivos, a partir de 1º de novembro, uma vitória dos estudan
tes” (A Crítica de 30 de setembro de 1981, p.05). Ao mesmo tempo, a entidade repudiou com veemência
a postura da Prefeitura de Manaus por criar uma série de dificuldades para a implantação do passe único.
Porém, as empresas postergam a implantação do passe único, alegando que o aumento dos custos
não permitiria a implantação “sem um planejamento a longo prazo” (A Crítica de 5 de novembro de 1981),
o que leva os secundaristas a marcar para 17 de novembro o Dia de Luta pelo Passe Escolar.
Naquele dia, os estudantes vão ao prefeito José Fernandes, que finalmente baixa um decreto estabe
lecendo normas para a venda e o uso do passe único – que passaria a ser vendido tão logo a gráfica Thomas
de La Rue, do Rio de Janeiro, contratada pela prefeitura, entregasse a impressão do primeiro lote.

HORÁRIO RESTRITO E UM ÚNICO PONTO DE VENDA DE PASSAGENS,
A QUEIXA ESTUDANTIL

“Para que nenhum dos estudantes presentes duvidassem das providências tomadas
para a confecção dos passes, o prefeito José Fernandes colocou uma passagem à
disposição de um dos estudantes para acompanhar de perto a impressão dos passes
junto à gráfica, no Rio de Janeiro” (A Crítica de 18 de novembro de 1981, p.03).
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No início de 1982, a coluna “Sim e Não” publica uma nota cobrando a Prefeitura de Manaus e os empresários
de transporte coletivo pelo cumprimento do que foi acordado com os estudantes.

“Quando os estudantes vão à praça pública, em ato reivindicatório, pedir que se cumpra o
acordo feito, muitos os chamam de baderneiros e bagunceiros. A prefeitura também é responsável
quando relega a reivindicação dos estudantes ao descaso. É preciso que haja cumprimento do
acordo. É necessário tratá-los com responsabilidade” (ACrítica de 5 de janeiro de 1982, p.04).

Na edição de 7 de janeiro, A Crítica anuncia um novo aumento: a tarifa dos ônibus é reajustada de
Cr$ 20,00 para Cr$ 25,00. Em 2 de fevereiro, às vésperas do início do ano letivo, A Notícia informa que
a prefeitura já havia recebido o primeiro lote do novo passe único e que o benefício estaria à disposição
dos estudantes para compra a partir do dia 15 de março no posto de venda localizado no Canto Cultura, na
Avenida Eduardo Ribeiro. O cadastramento dos estudantes seria iniciado em 10 de fevereiro. Na mesma
reportagem, o presidente da EMTU, Dalbret Alencar, anuncia que determinou a realização de uma reforma
completa do posto de venda da meia-passagem, incluindo a climatização do local (A Notícia de 2 de feve
reiro de 1982, p.08).
Menos de quarenta dias após o último reajuste, a população acorda tendo ciência, por meio das
manchetes dos jornais, de que tarifas foram novamente majoradas, desta vez em 20%, de Cr$ 25,00 para
Cr$ 30,00, de acordo com decreto do prefeito José Fernandes, que dois dias mais tarde se desincompatibi
lizaria do cargo para disputar a eleição para deputado federal, em novembro, deixando em seu lugar João
de Mendonça Furtado como prefeito. A nova tarifa passaria a vigorar a partir de 20 de março (A Notícia de
13 de março de 1982, p.01).
No final de março, o ano letivo estava em andamento e a venda do passe-único já havia sido ini
ciada, mas os estudantes ainda estavam insatisfeitos. Dirigentes da Uesa denunciam a “irresponsabilidade
do presidente da EMTU, Dalbret Alencar, que não vem cumprindo os acordos firmados entre a Uesa e a
Prefeitura Municipal de Manaus”. Segundo a queixa, a prefeitura, juntamente com os empresários, vinha
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fazendo todo o possível para dificultar a aquisição da meia-passagem pelos estudantes. Os secundaristas
reclamavam contra a existência de um único ponto de venda para toda a cidade e contra o restritivo horário
de funcionamento – das 8h às 14h (A Crítica de 22 de março de 1982, p.03).

“IRRISÓRIO NÃO DARÁ PARA COBRIR AS DESPESAS E NEM PARA PAGAR
OS EMPREGADOS”
Em junho, a EMTU aceita antigo pleito da Uesa e libera a venda do passe-único aos estudantes de
cursinhos pré-vestibulares, a partir de julho. No mês seguinte, um novo reajuste que elevaria a tarifa dos
ônibus a Cr$ 35,00 é estudado pela Associação Profissional das Empresas de Transportes de Passageiros
do Amazonas (Apetram) e é anunciado nos jornais da cidade. Em entrevista ao A Crítica, o presidente da
associação, Viagulo de Paiva, lista os aumentos dos custos operacionais das empresas para justificar a ne
cessidade de um aumento maior da tarifa, para cinquenta cruzeiros (A Crítica de 28 de julho de 1982, p.05).
Enquanto a UESA envia nota à imprensa protestando contra as pretensões dos empresários de elevar
a tarifa para Cr$ 50,00, os donos das empresas se manifestam contra o valor de Cr$ 35,00 anteriormente
anunciado, afirmando que esse aumento “irrisório não dará para cobrir as despesas e nem para pagar os
empregados” (A Notícia, 30 de julho de 1982).
Desta vez, os empresários saem vitoriosos em parte. “Ônibus subiram para 45 cruzeiros” é a man
chete de A Crítica no domingo, 1º de agosto. Esse acréscimo de 50% foi determinado por decreto do pre
feito João Furtado (que havia sucedido José Fernandes). “No decreto, o prefeito considera os aumentos de
preços das peças de reposição, a elevação do preço dos derivados de petróleo, as alterações salariais do
pessoal de operações e outros fatores”, afirma a reportagem.
Em 10 de agosto, os jornais informaram que a UESA realizaria um ato público naquele dia na Praça
da Matriz, em repúdio a atitude arbitrária do aumento para Cr$ 45,00. Um público de aproximadamente
500 pessoas compareceu ao protesto, entre estudantes, políticos e representantes de associações de bairros.
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Em sua primeira página, A Notícia ressalta que a adesão ao ato foi pequena e que se tratou de um
movimento pacífico, sem a menor repressão policial (A Notícia de 11 de agosto de 1982, p.01).
Em outubro, nova frustração. A UESA realiza um ato público para protestar contra a mudança do
posto de venda do passe-único do Centro para a Avenida Comendador Clementino, obtendo adesão mínima.
“Contavam-se nos dedos o número de estudantes que participaram do ato público convocado pela UESA
na Praça do Congresso…” inicia a reportagem. “Apesar da manifestação ser realizada em frente a dois
tradicionais colégios, Instituto de Educação e Benjamin Constant, a UESA não conseguiu atrair 70 pes
soas para a praça“, prossegue o jornal, que especula sobre a situação da UESA: “talvez a própria divisão
da liderança estudantil, ocorrida no último encontro estadual, seja a causa do descrédito da entidade”. (A
Crítica de 9 de outubro de 1982, p.03)
Esta história de luta pela garantia do direito à meia-passagem moldou a forma com que os estudan
tes viriam a se mobilizar – e as forças do Estado a reprimir – nos eventos que culminaram nas manifestações
de setembro de 1983 contra o reajuste exagerado das passagens de ônibus.

A LUTA DE 20 DE SETEMBRO SOB A ÓTICA DA IMPRENSA LOCAL
Sob o cerco do poder da elite econômica e do poder político do regime militar – que mesmo após o
final da ditadura ainda mantinha instrumentos institucionais de pressão – a imprensa amazonense se mostra
va desfavorável, e em alguns casos até hostil, aos movimentos populares surgidos em Manaus nos primei
ros anos da década de 1980. O tratamento prestado ao movimento estudantil não foi diferente. Baderneiros,
vândalos, agitadores, comunistas foram alguns dos termos associados aos estudantes que foram às ruas para
protestar veementemente contra o aumento do valor das tarifas de ônibus e em defesa da manutenção do
direito à meia-passagem.
Em 1983, a tarifa do transporte coletivo subiu três vezes somente no primeiro semestre: de Cr$
45,00 para Cr$ 60,00 em janeiro, depois foi a Cr$ 70,00 em maio e a Cr$ 75,00 em junho. E no dia 20 de
agosto, o valor já estava em Cr$ 80,00. As justificativas para esses reajustes eram a elevação do preço do
combustível, das peças de reposição, dos pneus, acessórios, além do aumento nos salários dos trabalhadores
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do transporte e da ampliação e renovação dos veículos do sistema, comprados com recursos próprios das
empresas.
Nos últimos dias de agosto daquele ano, Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Manaus e em
presas de transporte coletivo divulgaram notícias dando conta da ampliação da frota da cidade. No melhor
estilo press-release, matérias publicadas nos jornais falavam sobre “melhor performance”, “tecnologia
mais avançada” e “mais conforto aos passageiros”.
Na página 7 da edição de A Notícia de 1º de setembro está estampada a manchete: “Mais transporte
para o povo de Gilberto”.
Preparava-se, assim, o clima para o que viria a seguir. Dois dias mais tarde, na coluna “Informes”, A
Notícia dá uma pequena nota com especulações a respeito da questão tarifária: “População manauense
apreensiva com as possibilidades, admitidas pelo prefeito Amazonino Mendes, de nova majoração no pre
ço das passagens de ônibus. Só falta definir o índice de aumento (…). É possível que a passagem, antes do
final do ano, chegue a 100 cruzeiros.” (A Notícia de 3 de setembro de 1983, p.04).
A nota do “Informes” revelou-se pouco precisa. O ano ainda estava longe de terminar. No dia 14
de setembro, Amazonino convocou uma reunião na prefeitura com deputados, vereadores, sindicalistas e
representantes estudantis. Do encontro com o prefeito, participaram Euclides Rovani, diretor-presidente
da Empresa Municipal de Transportes Urbanos (EMTU), o deputado estadual João Thomé, os vereadores
Francisco Marques (presidente da Câmara Municipal de Manaus), os vereadores Ademir Carioca e Celso
Seixas, o presidente do Sindicato dos Motoristas de Transportes Rodoviários, Antônio Oliveira, o presiden
te da União dos Estudantes secundaristas (UESA), Francisco Sávio, e a diretora de Assuntos Estudantis do
Diretório Universitário, Gina Gama.
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AMAZONINO IMPÕE TARIFA DOS ÔNIBUS
Ao encerrar a reunião, Amazonino anunciou que, a partir do dia 16 de setembro, a tarifa dos ônibus seria
majorada em 37,5%, passando de Cr$ 80,00 para Cr$ 110,00. No texto em que reportou o aumento, A Críti
ca pretendeu lustrar o verniz de ato democrático da “iniciativa pioneira” do prefeito, por ter convocado “todas
as classes representativas para se discutir um aumento de tarifas dos coletivos”.
No final da reportagem, porém, encontra-se a explicação para o que realmente teria ocorrido: sob
a oposição dos representantes da UESA e do Diretório Universitário, que se manifestaram contra qualquer
tipo de aumento, alegando que o trabalhador não deveria pagar pelo descalabro da situação econômica do
País, Amazonino simplesmente impôs a tarifa de Cr$ 110,00 que havia sido calculada pela EMTU. E apro
veitou para fazer demagogia: “Agradeço a presença de todos a esta nossa reunião democrática, e externo
a minha profunda satisfação por este dia que eu reputo histórico, em relação à política de transporte de
Manaus. Parabenizo todos pela participação num ato de solidariedade no sentido de dividir com o povo a
administração”, afirmou o prefeito (A Crítica, pág. 2, 15 de setembro de 1983).
Ao tentar justificar sua posição contra os Cr$ 110,00, Francisco Sávio argumentou que de 1960 até en
tão o preço das passagens havia subido 1.283% para uma inflação de aproximadamente 700%. O presidente da
UESA foi interpelado pelo prefeito, que disse não aceitar críticas ao sistema. Amazonino afirmou ainda que se
o representante dos estudantes tivesse uma sugestão que justificasse a redução na tarifa, que a apresentasse, pois
aceitaria. Os estudantes, no entanto, ficaram calados. Em entrevista, após a reunião, disseram que não podiam
apresentar sugestões porque não eram administradores. Mas informaram que iriam se reunir na terça-feira à noite
para discutir o assunto (Jornal do Commercio de 15 de setembro de 1983, p.04).
Tratava-se do quarto aumento tarifário apenas naquele ano. A passagem de ônibus havia iniciado o
ano em Cr$ 70,00, sendo posteriormente majorada para Cr$ 75,00 e depois para Cr$ 80,00, antes de chegar
aos Cr$ 110,00.
Ao diário A Notícia, a representante do Diretório Universitário, Gina Gama, afirmou que: “não é o
povo, o estudante, que deve arcar com o salário de um milhão e duzentos mil cruzeiros dos diretores das
empresas de ônibus”, ao que o empresário Aarão Ohana retrucou dizendo que o salário de diretor seria “ra
zoavelmente parco para quem trabalha 18 horas por dia.” (A Notícia, de 15 de setembro de 1983).
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AUMENTO DA TARIFA PESA NO BOLSO DO TRABALHADOR
Naqueles tempos, o troco dentro dos ônibus era um problema. Com a tarifa anterior, a Cr$ 80,00,
ocorriam conflitos diários entre cobradores e passageiros por causa dos Cr$ 20,00 (o troco para a nota de
Cr$ 100,00). Com a nova tarifa estipulada em Cr$ 110,00, previa-se um agravamento dos conflitos, já que
a quantidade de troco necessário seria bem maior.
Para contornar a situação, a prefeitura firma um convênio com o Banco do Estado do Amazonas
(BEA) para a venda de passes de ônibus em suas 26 agências bancárias, uma novidade para a época. Os pas
ses seriam vendidos em cartelas contendo dez, vinte ou mais unidades. A população manauara, no entanto,
não digeriu bem o reajuste tarifário. No dia 16 de setembro, o Jornal do Commercio dá a primeira notícia
reportando a insatisfação popular, intitulada “Desta vez, o povo reclamou contra a tarifa do ônibus”.
Segundo o diário, os usuários de ônibus, que haviam se mantido passivos diante dos três reajustes
anteriores, reclamaram com veemência da nova tarifa de Cr$ 110,00. Todos esperavam um aumento razoá
vel; não da forma como a prefeitura determinou. Um casal com filhos abordados pela reportagem disse que:
“só fazendo um movimento contra esse preço para mostrar que o povo não está satisfeito com um absurdo
desses”. (Jornal do Commercio de 16 de setembro de 1983, p.3).
No dia seguinte, a UESA e o Diretório Universitário anunciaram uma reunião para três dias mais
tarde com a finalidade de discutir a estratégia de combate à nova tarifa. Segundo cálculos dos líderes estu
dantis, reproduzidos pelo Jornal do Commercio, as tarifas acumulavam aumento superior a 1.000% em três
anos, enquanto a inflação do período não passava dos 700% (…). Mas, segundo o diário, “será uma luta
muito difícil de ganhar, uma vez que a nova tarifa já está vigorando e as empresas e a prefeitura se posi
cionarão radicalmente contra um retrocesso nesse valor. Entendem os empresários que a alta nos preços
dos combustíveis e nos custos operacionais da frota justifica bem um reajuste dessa ordem.” (Jornal do
Commercio de 18 de setembro de 1983, p.04).
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Naqueles tempos, muitas das organizações sindicais ainda refletiam a situação vivida durante os
anos de ditadura, com líderes pouco comprometidos com a causa trabalhista e alçados às diretorias
de sindicatos para servir de anteparo aos propósitos do governo militar – eram os chamados “pelegos”.
Via imprensa, a UESA e o Diretório Universitário acusavam o Sindicato dos Rodoviários de Manaus de se
beneficiar com o reajuste da tarifa, que, por esse motivo, estaria calado diante de uma tarifa que pesava no
bolso do trabalhador.
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PARTE III

ÔNIBUS QUEBRADOS NA BOLA DA CONSTANTINO NERY E PRÓXIMO
AO VIVALDO LIMA

O presidente do sindicato então reage, afirmando que a meia-passagem estudantil também era um
dos fatores que influenciavam na elevação do valor da passagem: “Eu, pelo menos, não tenho interesse
nenhum em aumento de tarifa, pois não sou dono de ônibus. Acredito que o interesse maior dentro dessa
situação deve ser dos estudantes que me acusam, porque são os mais beneficiados, que pouco produzem e
pagam apenas metade das passagens, direito este que deveria ser dado ao próprio trabalhador” (A Crítica
de 20 de setembro de 1983, p.03).

“Se confirmada versão corrente na tarde de ontem, estudantes estariam prontos a
protestar contra o aumento na tarifa do ônibus. Ameaçando quebra-quebra…” foi a
nota da coluna “Ponto de Vista” de 20 de setembro de 1983 do A Notícia, antecipando
os acontecimentos que viriam a se suceder.

Naquela terça-feira, 20, ocorreria o grande ato público contra o aumento da tarifa, organizado pelo
movimento estudantil. Além da revogação do reajuste, os estudantes pleiteavam o fim do limite ao passe
estudantil e a sua venda nas agências do BEA, como passou a acontecer no caso do passe comum. A in
tenção dos estudantes, segundo relato do Jornal do Commercio, seria fazer também uma passeata da Praça
da Matriz ao Palácio Rio Negro, como forma de “expor o problema diretamente ao governador Gilberto
Mestrinho para que tome providências saneadoras”.
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O jornal adverte que os estudantes não estavam preocupados se iriam interditar o trânsito, e que
iriam chegar ao palácio via Avenida Sete de Setembro. E atribui a um dos líderes do movimento, sem identi
ficá-lo, a seguinte declaração: “A polícia que não se atreva a interferir na manifestação usando a violência,
porque iremos às últimas consequências e alguém poderá cair” (Jornal do Commercio de 20 de setembro
de 1983, p.05).
No dia seguinte, A Crítica reporta a manifestação, dando destaque aos ônibus que foram quebrados
na Bola da Constantino Nery e nas imediações do Estádio Vivaldo Lima. Segundo o jornal, a manifestação
dos estudantes chegou a “provocar a revolta dos populares, que procuravam retornar aos seus lares” (A
Crítica de 21 de setembro de 1983, p.02).
Durante a manifestação, quando a passeata passava em frente à Catedral de Manaus, os manifestantes fo
ram encurralados pelo pelotão de choque da Polícia Militar. Muitos deles foram espancados pela PM.Ao jornal A
Crítica, um oficial da corporação, identificado como major Brandão, expressou o autoritarismo vigente na época:
“Não viemos trazer proposta nem impedir o ato que se realizou. Viemos impedir a passeata”.

NÃO HOUVE VIOLÊNCIA, DIZ COMANDANTE DA OPERAÇÃO QUE
ENCURRALOU MANIFESTANTES
Na mesma edição, A Crítica reproduz, em outra reportagem, mais uma declaração do major Brandão:
“não houve violência, o que a polícia procurou fazer foi manter a ordem”, afirmou o vitimizado comandante da
operação, que segundo informações do jornal teria saído ferido do confronto com os manifestantes, tendo que se
internar no Pronto Socorro Ana Rosa (A Crítica de 21 de setembro de 1983, p.02). Ao início desta reportagem,
é informado que às 16h daquele dia seria realizada uma reunião na sede do Governo do Estado, convocada pelo
governador em exercício Manoel Ribeiro (o governador Gilberto Mestrinho encontrava-se em Brasília, para
participar de um evento no Congresso Nacional), com a presença do prefeito Amazonino Mendes, de dirigentes
da EMTU e de líderes estudantis. Nesta reunião, diz a matéria, seria examinada “a impossibilidade de impedir
uma margem mínima de lucro das empresas de ônibus, sob pena da cidade entrar em colapso de transportes”.
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O noticiário de A Notícia, nesse dia, também se concentra no relato dos “tumultos” provocados
pelos estudantes – quebra-quebra”, “lojas e ônibus apedrejados” e “pessoas feridas” foram os assuntos
abordados. As matérias destacam a “ação firme” da polícia, e nenhum espaço é aberto à versão dos aconte
cimentos pela ótica dos líderes estudantis.
Embora as manchetes retratassem a “desordem” provocada supostamente pelos estudantes, as re
portagens dos jornais acabaram por relatar situações em que a Polícia Militar agiu com violência extrema.
Num dos momentos mais dramáticos da manifestação, o Pelotão de Choque da PM encurralou as pessoas
que presenciavam o ato em frente à Catedral de Manaus. Na tentativa de fugir, o público tentou forçar as
portas da igreja, que estavam fechadas. Sem rota de fuga, as pessoas foram espancadas. “Em meio a mui
tos gritos, tanto de manifestantes quanto de policiais, uma senhora não identificada e sangrando no rosto
desceu as escadarias que levam à Eduardo Ribeiro, procurando ajuda dos vendedores ambulantes que
trabalhavam na feira instalada ali” (A Crítica de 21 de setembro de 1983, p.02).
Os policiais perseguiram os manifestantes pelo Centro, passando pelo Porto de Manaus e pela sede
do Banco do Brasil. Um grupo improvisou um ato em frente à Igreja Matriz. Mas, a reunião não durou mais
do que cinco minutos, pois o Pelotão de Choque contornou a praça e subiu ao local pela Avenida Sete de
Setembro, iniciando outra ofensiva violenta contra os manifestantes. Muitos deles também tentaram entrar
na igreja, mas como as portas estavam trancadas, foram espancados pelos policiais.

“PROTESTO OU BADERNA?”
Terminada a “surra”, a PM divulgou o saldo da manifestação, contabilizando pessoas detidas, o
major internado e dez policiais feridos, mas omitindo qualquer informação a respeito dos manifestantes fe
ridos. Cerca de trinta estudantes foram detidos pela PM durante a repressão. Encaminhados ao DOPS, após
triagem, dez deles permaneceram presos para investigação.
No dia seguinte, a Associação Profissional das Empresas de Transportes de Passageiro do Estado
do Amazonas (Apetram) envia à imprensa uma nota de “esclarecimento ao público“, contendo sete itens,
entre os quais a denúncia de que “elementos nocivos ao interesse do povo, empunhando bandeiras de
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ideologias que não coincidem com o desejo popular” teriam usado a categoria estudantil como massa de
manobra para destruir cerca de setenta ônibus e causar vítimas leves e graves.
A nota nomina “os elementos” João Pedro Gonçalves da Costa, João Paulo Vieira de Oliveira, Eronildo Bra
ga Bezerra, Francisco Sávio Vieira de Oliveira, Ana Regina Rego Gama, Luiz Sandro B. de Oliveira e George Tasso
Lucena Sampaio Calado como sendo “os responsáveis diretos pelos atos criminosos”, ameaçando-os com processos
criminais (A Crítica de 22 de setembro de 1983).
Numa linha menos hostil às manifestações, o Jornal do Commercio publica reportagem com espaço
para as declarações do deputado estadual Humberto Michiles (PDS), de que o manauara passara a pagar
“a passagem de ônibus mais cara do Brasil, superior inclusive à de São Paulo, cujos percursos são bem
maiores”. Na versão de Michiles, foi Amazonino quem teria iniciado a agitação durante as manifestações,
“mandando os passageiros, na impossibilidade de possuir os Cr$ 10,00, pagar apenas Cr$ 100,00 pela
passagem de ônibus”.
A matéria traz ainda declarações de outros deputados de oposição ao governador Gilberto Mestri
nho, criticando governo e prefeitura. “Não se pode admitir, em hipótese alguma, que os custos operacionais
das empresas de transporte coletivo de Manaus sejam superiores aos de São Paulo, Rio de Janeiro e outros
Estados da Federação, pois aqui existem isenções do ICM, UPI etc., devido à Zona Franca de Manaus”,
ponderou Cleuter Mendonça. (Jornal do Commercio de 22 de setembro de 1983, p.05).
Em contraste, A Notícia publica editorial intitulado “Protesto ou baderna?”, recorrendo a termos
como “ilegais”, “atrevimento”, “afronta” e “banditismo” para demonizar os manifestantes. O editorial
acusa a UESA de ser um “órgão de representação estudantil extinta e não reconhecida pelo MEC”. E, em
contrapartida, elogia a repressão promovida pela polícia, em especial o trabalho realizado pelo DOPS. “O
caso atual é de baderna, a que os jovens estudantes na sua maioria estão sendo insuflados, e não de protes
to às dificuldades atuais de uma crise mundial que, naturalmente, nos alcança a todos, problemas vários”
(A Notícia de 22 de setembro de 1983, p.02).
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MESTRINHO AMEAÇA ESTUDANTES COM A CONVOCAÇÃO DE
TROPAS FEDERAIS
Na noite seguinte, o governador em exercício, o vice Manoel Ribeiro, recebeu o prefeito, sindica
listas, líderes estudantis e comunitários para uma reunião no Palácio Rio Negro. Depois de mais de quatro
horas de debates, Ribeiro assumiu alguns compromissos públicos, diante das mais de duas mil pessoas que
se aglomeraram na frente da sede do governo, à espera do retrocesso no aumento tarifário: a volta da circu
lação de ônibus no campus universitário (que havia sido suspensa após as depredações), a volta da venda
dos passes de estudante (meia-passagem) no posto da Apetram e o início da venda desses passes nas agên
cias do BEA. O posicionamento sobre a revisão das tarifas foi adiado até a volta do governador Mestrinho
(A Notícia de 22 de setembro de 1983, p.03).
Nos dias que sucederam a manifestação de 20 de setembro, a imprensa traz às páginas relatos diver
sos sobre depredações de ônibus em locais variados na cidade de Manaus. “Ônibus voltam a ser atacados
e cidade quase parou à noite” (A Notícia de 22 de setembro de 1983, p.01) foi uma das manchetes. No
entanto, segundo Francisco Braga, da Associação dos Engenheiros Agrônomos e da Intersindical do Ama
zonas, afirma: “não foi estudante quem quebrou os 21 ônibus. Isto foi feito por membros da direita que
estão se beneficiando da posição que vem sendo tomada pelo governo” (A Notícia de 23 de setembro de
1983, p.05).
Já de volta à cadeira de governador do Estado, Gilberto Mestrinho ameaça os estudantes com a
convocação de tropas federais. Segundo A Notícia de 23 de setembro de 1983, Mestrinho teria atribuído “o
desvirtuamento da manifestação às manobras de integrantes do Partido Comunista do Brasil”, que teria
infiltrado o deputado estadual João Pedro entre os integrantes do movimento estudantil. O apelo às Forças
Federais seria feito, segundo o governador, “para impedir novos tumultos”. O Jornal do Commercio acres
centa que, àquela altura, o vice-governador Manoel Ribeiro já havia estabelecido contatos nesse sentido
com o Comando Militar da Amazônia.
Naquela tarde de 22 de setembro de 1983, os estudantes fizeram passeata em direção ao Palácio Rio
Negro na tentativa de se fazerem ouvir pelo governador. Mas, a determinação de Gilberto Mestrinho de
adotar mão de ferro contra “quem tumultuar a vida da cidade” foi cumprida à risca. “Os policiais varreram
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a Sete de Setembro espancando quem estivesse na frente e só pararam quando os manifestantes tomaram
a direção da Rua Ipixuna”. O secretário de Segurança, coronel Henrique Lustosa, instruíra a polícia a não
deixar formar “grupos de mais de três” (A Crítica de 23 de setembro de 1983, p.02).
Quase na esquina da Sete de Setembro com a Major Gabriel, havia uma concentração de estudantes
ouvindo um discurso do deputado João Pedro. O pelotão de choque investiu contra o grupo, e os jovens
“tentaram fugir aos gritos pela Major Gabriel e foram perseguidos e espancados pelos policiais até a al
tura da Rua Ipixuna”.

ATOS VIOLENTOS GANHAM REPERCUSSÃO NACIONAL
Durante a tentativa de fuga, duas meninas foram espancadas por cassetetes e tiveram suas pernas
quebradas: Ana Maria, de 17 anos, estudante do Instituto de Educação do Amazonas, e Rosana Viana, de
18, do Colégio Aparecida. Juntamente com o vendedor ambulante Pedro Pinto Melo, de 60 anos, também
ferido na perna, foram levadas para o Hospital Getúlio Vargas.

“Ao tentar estacionar o seu carro na Sete de Setembro, o cidadão Arthur Marques
também foi agredido pelos policiais, sofrendo ferimentos por diversas partes do cor
po, inclusive com fratura no crânio, sendo internado às pressas na Clínica Santa
Angélica” (A Crítica de 23 de setembro de 1983, p.02).

Os atos violentos também ganham repercussão nacional, sendo alvos de matéria publicada no Jornal
do Brasil, sob o título “Polícia reprime com rigor ato estudantil”: “Diante dos gritos de ordem, os policiais
investiram contra os manifestantes, usando cassetetes. Seis manifestantes foram feridos e um homem teve
as pernas fraturadas, apesar de não ter nada com o protesto” (Jornal do Brasil de 23 de setembro de 1983, p.04).
Em 23 de setembro, A Notícia traz um fato inusitado: três “notas oficiais” de apoio ao governador
Gilberto Mestrinho são estampadas na primeira página do jornal — os signatários são a Executiva Estadual
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do PMDB, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus e o Tribunal de Justiça
do Amazonas. Mais extensa, a nota dos sindicalistas chega a afirmar que “está na hora de extirpar do meio
do nosso povo meia dúzia de baderneiros do Partido Comunista do Brasil, camuflados de estudantes e até
deputado”. A situação do deputado estadual João Pedro havia se complicado – sua expulsão do PMDB es
tava sob análise na Executiva do partido (Jornal do Commercio de 23 de setembro de 1983, p.04).
O noticiário publicado por A Crítica no mesmo dia seguia igual direção – a da ameaça de repressão
– mas, com conteúdo ligeiramente diverso: a famigerada Lei de Segurança Nacional (LSN) instrumento
amplamente utilizado pelo aparato repressor durante os anos mais duros da ditadura militar, “poderia ser
utilizada contra manifestantes“, segundo declaração do secretário de segurança, Henrique Lustosa. Fazen
do coro aos líderes das demais instituições, Lustosa joga toda a culpa pelos tumultos em cima dos militantes
do PC do B, “que estão manipulando essas crianças”.
A Delegacia de Vigilância e Capturas mantinha, à época, oito estudantes detidos: Ildenê de Castro
Costa, Rosana Alves Viana, Evana Alves Viana, Raimundo Fernandes da Silva, Altemar Barbosa, Yniflê
Pereira Gomes, Ademir Brito Nogueira e Afonso de Jesus Nascimento, dos quais apenas o primeiro era
maior de idade. Motivo da prisão: “foram apanhados distribuindo panfletos” (A Notícia de 23 de setembro
de 1983, p.05).

REPERCUSSÕES ACERCA DOS CONFLITOS, EM MANAUS, CHEGARAM
AO SENADO FEDERAL
Segundo denúncia de estudantes que se reuniram no Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL),
os escritórios políticos do deputado federal Mário Frota (vice-líder do PMDB) e do deputado estadual João
Pedro teriam sido “vasculhados por agentes” (A Crítica de 23 de setembro de 1983, p.02).
Após o segundo espancamento infligido aos estudantes pela polícia, o coronel Henrique Lustosa
Cavalcante declara que as manifestações estavam proibidas no Amazonas e faz apelo aos pais para que não
permitissem que seus filhos fizessem “o jogo da organização subversiva clandestina conhecida por PC
doB”. Dois manifestantes que eram funcionários públicos estaduais foram demitidos: Antônio Ederval de
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Lima (diretor administrativo da Imprensa Oficial) e Chrysólogo Rocha de Oliveira (Unidade Penitenciária
Agroindustrial Anísio Jobim). Na mesma reportagem, A Crítica destaca exultante declaração do governador
Mestrinho: “Estou feliz porque o povo está do o meu lado, não quer baderna, arruaças e nem quebradei
ras, mas sim trabalhar em paz” (A Crítica de 24 de setembro de 1983, p.03).
As repercussões acerca dos conflitos em Manaus chegaram ao Senado Federal, em Brasília. Aliado de Mes
trinho, o senador amazonense Fábio Lucena proferiu pronunciamento afirmando que “grupos radicais da esquerda
anarquista, amancebados com quesitos extremistas da direita fascista, uniram-se em Manaus para implantar, na so
ciedade amazonense, a baderna, a desordem e a mazorca” (A Crítica de 24 de setembro de 1983, p.06).
No dia seguinte, 24 de setembro, após reunião no prédio do Instituto de Ciências Humanas e Letras
(ICHL), da qual participaram representantes de quarenta entidades estudantis, com o objetivo de avaliar o
movimento e encaminhar novas propostas ao governo, a polícia prendeu outros dez estudantes e dois pro
fessores da Universidade do Amazonas.
Segundo o secretário Henrique Lustosa, as detenções obedeceram aos preceitos contidos no Manual
Básico da Escola Superior de Guerra: “para conter os eventuais excessos que violentam a tranquilidade
pública dentro da atividade preventiva são previstas medidas repressivas locais de caráter policial, como
por exemplo a dissolução de reuniões proibidas por ato legal, controle das atividades de elementos suspei
tos de agitação e subversão, controle e eliminação de atos e indícios de perturbação da ordem pública”.
Os detidos naquela noite foram liberados na manhã seguinte (A Notícia de 25 de setembro de 1983, p.03).
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PARTE IV

MOVIMENTO ESTUDANTIL TENTA SE REERGUER PARA ALCANÇAR
SEUS OBJETIVOS

A Crítica oferece a seus leitores um relato mais detalhado: “Urina atirada na cela,
para que ninguém pudesse dormir, ameaça de espancamento, proibição para contato
com advogados e até ofensas com palavrões foram os tipos de tratamento dado pela
Delegacia de Vigilância e Captura para os estudantes e professores universitários
presos na noite de sexta-feira, após a assembleia geral realizada no Instituto de Ciên
cias Humanas e Letras. Sob a alegação de que ‘alguém tinha que informar o que se
passou na reunião’, os policiais infiltrados no movimento prenderam oito estudantes
e dois professores e uma jornalista, conduzindo-os para a Delegacia da Captura.
João Evangelista Vasconcelos, a jornalista Luiza Elaine Azevedo, Maria do Socorro
Oliveira, George Tasso Lucena Sampaio Calado, José Ribamar Mitoso, Sônia Mito
so, Antônio Paulino (irmão do deputado estadual João Pedro), Raimundo de Melo
Pinto e os professores Frederico Arruda e Paulo Monte foram capturados (termo usa
do por eles) e atirados em celas comuns” (A Crítica de 25 de setembro de 1983, p.03).

Enquanto isso, o movimento tentava se reerguer para alcançar seus objetivos. Estudantes e profes
sores da Universidade do Amazonas pleitearam e o reitor Octávio Mourão convocou uma reunião na Uni
versidade do Amazonas, da qual participaram o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Milton Correa
Pereira, o presidente da OAB-AM, Carlos Fausto Ventura e o deputado federal Mário Frota. Os presentes
constituíram uma comissão para elaborar um plano de ação visando restabelecer o diálogo entre os estu
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dantes e o governador. Afirmou o arcebispo: “O governador Gilberto Mestrinho está mal assessorado e
acredito que os fatos estão chegando ao seu conhecimento com algumas distorções” (A Notícia de 28 de
setembro de 1983, p.02).
Mestrinho recebeu a comissão na noite seguinte, e expôs sua decisão de não mais dialogar com
os estudantes, porque estes teriam quebrado o compromisso assumido com o governo de manter a ordem
durante as manifestações. E anunciou que, a partir daquele momento, estavam proibidas quaisquer mani
festações públicas em áreas no centro da cidade. Pela determinação do governador, o único local permitido
para atos públicos seria a Bola da Suframa. Mestrinho voltou a advertir os “baderneiros que continuam
tentando tumultuar a tranquilidade da população, que toda a paciência do governo tem limite, e que quem
se exceder nesse limite sofrerá as consequências de sua irresponsabilidade” (A Notícia de 29 de setembro
de 1983, p.02).

GOVERNADOR FEZ UMA AMEAÇA AOS ESTUDANTES
Num dos poucos espaços abertos pela imprensa à versão dos manifestantes, A Notícia também trans
creveu parte de um manifesto entregue ao governador, por intermédio da comissão. Assinado pelo Centro
Cultural de Agronomia (Cuca), o manifesto exigia “o livre direito às manifestações, à liberdade e à demo
cracia” e responsabilizava o Governo do Estado pela “depredação de propriedades públicas e privadas
e violência generalizada da população concentrada na Praça da Matriz, que apenas reagiu amedrontada
diante da presença ameaçadora e ao ataque da Polícia Militar com jatos d’água e cassetetes, transfor
mando a manifestação pacífica e democrática em batalha corporal entre populares indefesos e militares
armados” (A Notícia de 30 de setembro de 1983, p.03).
Outubro iniciou-se com os estudantes discutindo a realização de um novo ato público no dia 6, na Praça
da Matriz. Ao contrário do informado anteriormente, Gilberto Mestrinho voltara a negociar com os estudantes
após a intervenção da Comissão dos Quatro (A Notícia de 2 de outubro de 1983, p.02). Em reação, o secretário de
Segurança, Henrique Lustosa, divulga nota pedindo ao povo para não ir à nova manifestação, recusando “o con
vite dos que querem transformar nossa cidade em palco da desordem” (A Notícia de 4 de outubro de 1983, p.03).
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Em seguida, a Assembleia Legislativa realiza uma sessão especial com a presença do prefeito Ama
zonino Mendes, que fora convocado a explicar os motivos que levaram ao aumento da tarifa para Cr$
110,00. Amazonino explanou com os argumentos técnicos que vinham sendo repetidos até então, dando
conta de que os custos do transporte (mão de obra e combustível) haviam subido e de que os Cr$ 110,00
eram a menor tarifa possível. Diversos parlamentares se manifestaram contra o prefeito e o “excesso de
tecnocracia”, e afirmaram que Amazonino estava ao lado dos empresários, contra o povo. “Aumento dos
ônibus é um assunto consumado” foi o título da reportagem de A Crítica de 5 de outubro de 1983, p.06.
Em 5 de outubro, véspera do dia para o qual estava marcado o segundo grande evento, o governador
fez uma ameaça aos estudantes: “Não vou permitir nenhuma aglomeração nos logradouros públicos, fora
a Bola da Suframa. A Polícia Militar e a Polícia Civil estão preparadas para assegurar a ordem e a disci
plina e prontas para dispersar os agitadores (…)”, declarou Gilberto Mestrinho após uma reunião com a
bancada do PMDB (A Notícia de 6 de outubro de 1983, p.02)
Alegando “bom senso e responsabilidade”, diante da iminência de “massacre”, os estudantes deci
dem, então, cancelar a manifestação programada para a Praça da Matriz e realizam um “dia de vigília” na
Igreja São José Operário, na Praça 14. Iniciada nas primeiras horas da tarde, adentrando a noite, o ato polí
tico-litúrgico, contou com as bênçãos do arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Milton Correa Pereira.

MESTRINHO COLOCA LENHA NA FOGUEIRA
A igreja chegou a ter a sua lotação máxima, devido ao grande afluxo de estudantes. Enquanto estes
permaneciam dentro da igreja, policiais militares armados de fuzis cercavam o local por ordem do governo.
Quando o ato se encerrou, os jovens saíram em pequenos grupos, de quatro a seis pessoas, seguindo reco
mendação dos parlamentares que participaram do evento, como os deputados Mário Frota, Félix Valois e
João Pedro e o vereador Sebastião Reis.
Durante o dia, a Secretaria de Segurança havia executado um forte esquema de policiamento em lo
cais como as praças São Sebastião, Nossa Senhora de Fátima e Matriz. “Desde as primeiras horas da tarde,
os logradouros públicos ficaram completamente guarnecidos. Qualquer pessoa que tentasse penetrar no
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interior das praças era imediatamente impedida, sob a alegação de que nenhum civil poderia ingressar na
área por motivo de segurança” (Jornal do Commercio de 07 de outubro de 1983, p.04).
No dia seguinte, os jornais louvam o fato de não terem sido registrados novo tumultos. “Mestrinho
anuncia que Amazonas volta a ter paz”, “Ato litúrgico realizado com ordem e tranquilidade”, “Mestrinho
agradeceu a compreensão geral”, foram algumas das manchetes do dia.
Gilberto Mestrinho havia dado uma entrevista coletiva à imprensa, na qual agradeceu “a colabora
ção do povo e o bom senso dos manifestantes” em cancelar o evento em praça pública (…). O governador
aproveitou para taxar as lideranças do movimento como “pessoas contra o meu governo, contra o presiden
te Figueiredo e contra o processo de abertura política” (A Crítica de 7 de outubro de1983 p. 02).
Com o movimento estudantil resignado pela impotência diante de um Estado repressor, o caso po
deria ter se encerrado aí. Mas, Mestrinho colocou lenha na fogueira ao fazer publicar mais uma nota oficial
de seu governo. Desta vez, o governador mirou sua artilharia na direção de Luiz Frederico Mendes dos Reis
Arruda, professor da Universidade do Amazonas. Publicada na primeira página de A Notícia, em 7 de outu
bro de 1983, a nota trazia anexado o fac-símile de uma nota fiscal da venda de um rifle calibre 38 em nome
do docente, e a reprodução do registro de tal arma na Secretaria de Segurança Pública, além da insinuação
de que Arruda planejaria fazer “uma vítima, de preferência estudante secundário”.
À tarde deste mesmo dia, alunos, professores e funcionários da universidade, além de representantes
de outras entidades – como o Sindicato dos Professores – reuniram-se no pátio do Instituto de Ciências
Humanas e Letras para protestar contra a nota de Mestrinho. O primeiro a se manifestar foi o próprio
professor Frederico Arruda, que considerou as acusações do governador um “acinte” à sua pessoa.
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ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA UNIVERSIDADE
PARALISAM AULAS
Nos discursos que se seguiram, os representantes de entidades se solidarizaram ao professor, no
minado como “membro da comunidade científica brasileira, respeitado nacional e internacionalmente”.
As lideranças encaminharam a proposta de que fossem realizadas assembleias permanentes no ICHL e que
as aulas fossem suspensas “até que o reitor, professor Octávio Mourão, tomasse uma posição a favor dos
professores e estudantes da universidade” (A Notícia de 8 de outubro de 1983, p.03)
A nota oficial também foi o assunto do dia na Assembleia Legislativa. “O mestre em questão é por
demais conhecido em Manaus, sendo reconhecidamente um grande pesquisador e, certamente, a arma
comprada foi para utilizar em suas andanças pela selva, enfrentando os mais perigosos animais”, afirmou
o deputado estadual Natanael Rodrigues (PDS). O deputado estadual José Belo Ferreira (PDS) indagou: “se
diante do governo eleito pelo povo acontecem fatos dessa natureza, o que não seria de nós se continuásse
mos numa ditadura?” (Jornal do Commercio de 8 de outubro de 1983, p.05).
No dia seguinte, as aulas da universidade foram, de fato, paralisadas, como resultado da mobilização
conjunta de alunos, professores e funcionários. Segundo os líderes, nesse primeiro dia, o movimento de
paralisação contou com mais de 80% de adesão da comunidade universitária.
Em 10 de outubro, o professor Arruda depôs na Assembleia Legislativa, a convite da bancada do
PDS. “Juro pelos meus seis filhos, aos quais dedico todo o meu amor, que a arma comprada por mim foi
com o objetivo de utilizá-la, se preciso fosse, durante as minhas andanças pelo mato, em missão científica
da Universidade do Amazonas, em pesquisas de ervas medicinais“, declarou Arruda, enfatizando que a
compra do rifle havia obedecido os trâmites legais e que a arma era uma “ferramenta de trabalho, na coleta
de plantas na mata” (Jornal do Commercio de 11 de outubro de 1983, p.04).
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As aulas na UA continuavam suspensas naquele dia, e o Conselho Universitário se reuniu para analisar
as reivindicações da comunidade.A decisão foi a de não “tomar nenhum posicionamento com relação à situação
do professor Frederico Arruda”. Segundo o Conselho, o caso estava encerrado. Como era de se esperar, os es
tudantes não aceitaram a decisão, entenderam que “o órgão não tem representatividade” e decidiram continuar
com a paralisação (A Notícia de 11 de outubro de 1983, p.01).

DONOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO AMEAÇAVAM
PARALISAR O SISTEMA
Passada a fase de maior turbulência, no dia 4 de novembro, os estudantes Francisco Sávio, Lau
cilene Santiago e André Frota, dirigentes da UESA, foram pedir ao governador Gilberto Mestrinho “apoio
técnico e ajuda financeira”, visando a construção da sede própria da entidade, a produção de um jornal,
material de expediente e seis passagens aéreas para que os delegados da união secundarista pudessem par
ticipar do Seminário Nacional de Educação, no Rio de Janeiro. Mestrinho se comprometeu em dar quatro
passagens a eles.
Numa espécie de pedido de desculpas, a vice-presidente da UESA, Laucilene Santiago, chegou a
confessar a Gilberto, referindo-se às manifestações de setembro, que “a aspereza nas palavras e as dificul
dades no diálogo que se processaram anteriormente foi resultado dos 19 anos de falta de diálogo, mas que
agora estamos melhor porque estamos diante de um Governador democrata”.
Em resposta, Mestrinho disse que os estudantes podiam contar com a ajuda dele “sem nenhuma
vinculação política ou partidária, mas com o sentido de bem servir e ajudar a todos pelo desenvolvimento
do Estado” (Jornal A Notícia, de 06 de novembro de 1983, p.03).
Novo aumento na tarifa de transporte coletivo já se avizinhava para o fim de 1983. Em 15 de no
vembro, os jornais da cidade falavam em um acréscimo de 28%, o que faria com que o valor subisse para
Cr$ 140,00. Os empresários justificavam a necessidade do reajuste por causa da majoração nos derivados
do petróleo, o que aumentava o preço do óleo diesel.
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Os donos das empresas ameaçavam paralisarem o sistema de transporte coletivo caso a Prefeitura
de Manaus não desse o reajuste na tarifa até o dia de Natal. Eles pleiteavam que a passagem subisse para
Cr$ 160,00, pois só assim poderiam superar seus prejuízos. No entanto, a EMTU se recusava a conceder
esse valor.
O prefeito Amazonino Mendes chegou a consultar a Secretaria para Assuntos Jurídicos a fim de ve
rificar a legitimidade da paralisação dos ônibus. A resposta foi que não havia legalidade nesse movimento
dos empresários, porém, se estes decidissem mover ação na Justiça alegando prejuízos, aí a paralisação se
tornaria legal.
Diante disso, em reunião no Sindicato dos Metalúrgicos realizada no dia 14 de dezembro, Amazoni
no anunciou o aumento da tarifa para Cr$ 130,00, passando a vigorar a partir do dia 16 seguinte. No decreto
do aumento, havia uma novidade no que tangia à questão dos passes: os usuários que possuíssem o tíquete
no valor de Cr$ 110,00 teriam apenas que acrescentar Cr$ 20,00 para pagar a passagem.

A ELEIÇÃO NO DIRETÓRIO UNIVERSITÁRIO
No fim do ano de 1983, o Diretório Universitário realizou eleições na Faculdade de Direito e na
Faculdade de Estudos Sociais para escolher sua nova direção. O pleito ocorreu em 24 de novembro e a
vencedora foi a “Avançar”, uma chapa puro-sangue do PCdoB, que obteve uma vitória acachapante sobre
a concorrente “Renovação”, representante oficial da Reitoria da Universidade do Amazonas.
Um fato curioso dessa eleição ocorreu no debate realizado entre as duas adversárias no auditório Dr.
Zerbini, na Faculdade de Medicina. O representante da “Renovação”, João Mendes da Fonseca Júnior, o
“Janjão” (que anos depois seria eleito deputado estadual), simplesmente abandonou o debate na metade,
pressionado pelas perguntas da “Avançar”.
Com a fuga de “Janjão”, coube ao estudante Érico Desterro, que hoje é conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado, a tarefa de defender a “Renovação” no prosseguimento do debate. E diga-se de passa
gem: mesmo sem sequer fazer parte da chapa, Desterro atuou com muita competência.
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O presidente eleito do novo Diretório Acadêmico foi o estudante de medicina Edson Ramos, que
cumpriria somente metade do seu mandato de um ano, porque teria de se afastar para concluir o seu curso.
Em seu lugar assumiu o estudante de agronomia Paulino Costa, irmão do então deputado estadual pelo
PMDB, João Pedro Gonçalves.

RELAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO X PASSAGEM DE ÔNIBUS COLETIVO
No Brasil, as tarifas de transporte coletivo sempre se caracterizaram pela falta de transparência nos cálculos da
planilha que estabelece o valor final das passagens. Outra característica extremamente grave é a existência dos cartéis
que controlam as concessões públicas, geralmente compostos por empresários que possuem uma perspectiva exclusiva
do ganho de capital, sem ter a menor preocupação com a qualidade do serviço que é prestado à sociedade civil. Inclusive,
o atual sistema de transporte coletivo da cidade de Manaus é controlado por empresas de outros Estados.
Até à implantação do Plano Real (1994), as tarifas de ônibus tinham uma política de “tarifaço”, que acompanhava
a evolução da inflação no País. Como exemplo, podemos citar o ano de 1983, quando o valor da passagem de ônibus
sofreu seis aumentos consecutivos na capital amazonense (o prefeito era o senhor Amazonino Mendes). Naquele ano,
a tarifa subiu de Cr$ 60,00 em janeiro para Cr$ 130,00 em dezembro.
As tarifas de ônibus começaram a ser mais fiscalizadas e melhor controladas após a introdução do Plano Real.
Conforme podemos observar na tabela, em julho de 1994, quando a passagem custava R$ 0,40, o salário mínimo era de
R$ 64,79, ou seja, o equivalente a 162 viagens. Decorridos 21 anos, com o trabalhador ganhando R$ 788,00 e a tarifa
do transporte a R$ 3,00, o poder de compra do assalariado foi para 263 passes. Ou seja, entre 1994 e 2015, o valor da
passagem subiu sete vezes e meia, enquanto o salário mínimo subiu 12,2% no mesmo período.
Além desses aspectos que abordamos, há ainda um elemento muito forte: sempre houve a tentativa espúria dos
empresários, muitas vezes em parceria com os administradores públicos, em afirmar que o problema do aumento da
tarifa tinha relação direta com o direito da meia-passagem, o que já foi tecnicamente comprovado como uma mentira.
Afinal, as margens de lucros existentes nas tarifas são significativas. Porém, não podemos deixar de mencionar que o
usuário também é corresponsável por esta imagem, quando faz uso indevido do passe, deixando de cumprir as regras
de utilização desse benefício.
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TABELA DA COMPARAÇÃO:
SALÁRIO MÍNIMO X PASSAGENS DE ÔNIBUS
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