
Aduelem mobilização (?) foi o cuidado de não irritar El
Supremo, de não criar artificialmente justificativas para
ele não assinar a nossa reposição. Ou seja... MEDO.
Este argumento foi explicitado e qualificado de
pragmatismo.

Os “pragmáticos” atacavam a nossa insistência em
defender que nossas perdas superavam os 80% afirmando
que seja qual for o índice concedido, estava bom. Este
curioso pragmatismo bem pode ser o fundamento da
teoria do professor-mendigo, aquele que aceita qualquer
migalha. Naquela mesma assembléia falaram alguns da
recuperação da dignidade e da auto-estima dos
professores. Seria bom que os pragmáticos nos
informassem de quanto por cento é a auto-estima que
nos roubaram nestes anos? Provavelmente nos diriam que
é algo próximo aos cargos comissionados e funções
gratificadas que tornam os outrora combatentes em
pragmáticos aferrados aos seus cargos.

Na última assembléia também foi colocada uma idéia
curiosa. Disse um colega que
ele “em princípio confiava no
seu sindicato”, por isso
concordava com o
encaminhamento proposto (ou
seja, da tática de esperar e não
irritar El Supremo..). A nossa
sincera estranheza se deve a
que o colega que assim se
expressava é alguém que se
dedica profissionalmente ao
estudo do sindicalismo, que tem nos ensinado sobre a
burocratização dos sindicatos da central operaria, etc.
Mas deixando de lado questões teóricas e históricas, não
conseguimos entender que alguém possa “confiar em
princípio” em qualquer coisa. Nem na vida nem muito
menos na política pode se confiar em princípio. A
confiança não é um princípio. A confiança é um
sentimento, uma atitude que resulta do conhecimento e
da experiência com alguém. Ora, como se pode esquecer
(ou esconder) toda a experiência que os docentes da
UEL têm com esse mesmo sindicato desde, pelo menos,
a greve de 2000? Como esquecer as vacilações que
manifestaram para entrar no movimento de 2000? Como
esconder o papel que tiveram, junto com o grupo que
hoje ocupa a reitoria, na fratura do comando unificado
para poder se dedicar a caçar o mandato do Jackson e
capturar a reitoria? E parece incrível que alguém tenha
se esquecido das tentativas de liquidar a nossa última
greve desde pelo menos outubro de 2001? Ou então
silenciar que houve duas candidaturas para reitoria que
se utilizaram do prestígio que a greve lhes emprestou.

Curiosamente o colega esquece que duas assembléias
antes, ele mesmo foi porta-voz da suspeita (ou seja
desconfiança) que pairava sobre as aspirações eleitorais
do presidente do Sindiprol. A CONFIANÇA EM
PRINCÍPIO não se justifica nem como método nem como
resultado do confronto com a trajetória desse sindicato.

Há uma outra idéia colocada na última assembléia
que indica uma tendência preocupante. Exortava-nos um
colega a “nos unirmos e a não brigar”. Imaginamos que
ele se refira de um lado à briga eleitoral que grassa entre
a atual reitoria e o Sindiprol. Mas é claro que também se
referia as nossas críticas à condução da campanha salarial.
Um primeiro esclarecimento a se fazer é que a diretoria
da ADUEL não briga com ninguém, pois nenhum dos
seus diretores é candidato. Mas, se por “briga” ele
entende a nossa postura crítica e a defesa intransigente
dos nossos direitos coletivos, nesse caso lamentamos não
poder seguir o conselho – mesmo que eventualmente
bem intencionado-do nosso colega. Pois consideramos

impossível a existência da
universidade sem a divergência
e o debate. Se nós,
universitários, renunciamos ao
exercício da crítica, seja lá por
que pretexto, nada mais poderá
esperar a sociedade desta
instituição para resolver seus
grandes problemas.

Mas o pior é que o apelo
é feito em nome de apoiar uma

estratégia derrotista, uma estratégia que nos coloca de
joelhos perante o Estado, que nos humilha, pois mesmo
que no dia de hoje o governador conceda alguma
reposição, deve ficar claro que será um ato de vontade
exclusiva dele, e não o resultado da nossa força organizada
em defesa dos nossos direitos.

É bom que se afirme, agora que o Sindiprol já admite
que nossas perdas são de pelo menos 80% (mesmo que
antecipadamente expurguem os 13% da greve) a
importância de lembrar bem lembrado o tamanho de
nossas perdas, e principalmente para aqueles que
declararam que qualquer índice serve, que mesmo que
nos concedam 120% nunca irão ressarcir tudo o que
nos tiraram nesse tempo. Nunca nos poderão devolver
as horas sofridas em angústias para pagar as contas, nunca
nos poderão repor os cursos em que não pudemos
matricular nossos filhos, nunca nos poderão repor a
alegria e a tranqüilidade que nos foram roubadas. Nunca
poderão restituir, com qualquer índice, essa parcela de
nossa vida que nos foi roubada. E para que isso nunca
mais se repita, a nossa luta tem que ser permanente.
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No dia de hoje, 11 de maio, os docentes da UEL
esperam ansiosos que o governador do Estado assine
alguma proposta de reposição salarial. Alem de esperar,
resolveram na última assembléia fazer uma audiência
pública. Ao mesmo tempo continuamos assistindo à
disputa pela paternidade da reposição entre a reitoria e
o Sindiprol.

É importante que se diga que caso o governador
venha a propor qualquer reposição será o resultado da
vontade exclusiva do El Supremo – como foi apelidado
pela jornalista Ruth Bolognese –, uma vez que todos os
reitores juntos não fazem qualquer pressão significativa,
a assembléia legislativa é
controlada por ele, alguns
secretários que afirmam ter feito
uma proposta de equiparação
dos nossos salários aos das
universidades  federais não tem
maior poder de pressão sobre
o governador e, os professores
do Estado estão paralisados,
divididos e apenas esperam....

Esta é a situação em que
se encontra a nossa categoria.
Espera.

Na penúltima assembléia
convocada pelo Sindiprol, sob
pressão dos professores
cansados de esperar que alguma migalha caia da mesa
do governador, a diretoria encaminhou a proposta de
uma COMISSÃO DE MOBILIZAÇÃO de se fazer uma
PARALISAÇÃO, mas apenas para pressionar o governo
aceitar a proposta do Sindiprol de usar os famosos 30
milhões descobertos pelo presidente do Sindiprol  e
transforma-lo em reposição dos nossos salários. Naquela
ocasião, esta proposta foi caracterizada pela diretoria da
ADUEL como fraude. Convém explicar aos que não
estavam lá por que pensamos que aquela manobra era
uma fraude.

Primeiro, a proposta de paralisação surgiu entre
professores da base cansados da inação do Sindiprol.

“Por favor compareçam para que possamos
manifestar a nossa insatisfação com a política deinsatisfação com a política deinsatisfação com a política deinsatisfação com a política deinsatisfação com a política de
negociação (enrnegociação (enrnegociação (enrnegociação (enrnegociação (enrolação) do Sindiprolação) do Sindiprolação) do Sindiprolação) do Sindiprolação) do Sindiprol com ool com ool com ool com ool com o
GovernoGovernoGovernoGovernoGoverno e vamos exigir uma pauta para a
Assembléia Geral  que contemple uma política de

Que Fazer?
Imediatamente após seu retorno da China há dois

meses, em entrevista a uma rádio de Londrina, Requião
declarou que era candidato à reeleição. Isso tem dois
significados básicos. Primeiro o de ocupar o espaço
político, de não deixar um
vácuo, pois apesar da
propaganda permanente do
governador, o senador Osmar
Dias tem hoje pelo menos a
mesma intenção de votos que
Requião. Observemos que,
nesse mesmo período, apareceu
na televisão uma propaganda
alardeando investimento de 800
milhões em estradas,
focalizando o vale do Ivaí. Essa
é justamente a região de
Ivaiporã, São João, São Pedro,
Maringá, onde os irmãos Dias
têm forte base política. Em
segundo lugar, representa um
recuo em relação ao seu delírio de ser entronizado em
Brasília. Talvez por aconselhamento, parece que Requião
entendeu que Lula tem boas probabilidades de ser
reeleito, mas que, também pode ser derrotado por uma
coligação entre o PSDB (Geraldo Alckmin) e o PFL (César
Maia). Sobra-lhe, portanto, pouquíssimo espaço. Recua,
assim, para tentar manter a sua ameaçada cidadela de
poder, onde reina cercado de parentes, aparentados,
acólitos, e outros oportunistas.

Naquela mesma entrevista, Requião também disse
que o PT o havia apoiado na eleição para o governo, e
que, portanto era reconhecido, mantinha os
compromissos, etc. Isso significa, de novo, um recuo.
Inicialmente Requião mandou seus acólitos atacarem o
PT, e depois ao Lula, e a seguir ele mesmo passou a
criticar o PT e o próprio Lula. Por exemplo, em uma
entrevista disse que “o Lula está mal informado, e eu
vou conversar com ele”. Quer dizer, se o Lula está mal
informado, quem está bem informado? Ele, o onisciente,
El Supremo. Mas agora recua, jura amor ao PT (chegou
a declarar que era petista de coração), porque sabe que
se o PT lançar candidato próprio, a sua doce reeleição
irá, junto com a familiar vaca, para o brejo.

Na semana passada o Ministro Paulo Bernardo
declarou, em Curitiba – justamente em Curitiba, que o
PT deveria conversar com o PDT e com Osmar Dias,
que o PDT era aliado do PT desde 1988, que o PT

deveria decidir a quem iria
apoiar. Disse mais, que noventa
por cento da base paranaense
era a favor de candidatura
própria. Mais ainda, disse que
o PT não poderia apoiar a quem
o atacava. Isso não foi um
recado, foi no mínimo um
ultimato. E ainda tem gente que
acha que o governador está
forte, com base nos
histrionismos do mesmo, com
base em propaganda e
programas de televisão. Dentro
do Estado a situação de Requião
é instável, fora ele está sendo
acuado.

O que devemos fazer, nestas circunstâncias, para
atingir o objetivo da reposição dos salários que nos tem
sido sistematicamente roubados? Diz-se que tudo
depende de uma decisão pessoal do governador, o que
é absurdo e ridículo do ponto de vista da administração
estratégica do interesse público, mas parece ser
verdadeiro, particularmente considerando-se de quem se
trata. Que fazer, então?

Por que o governador assinaria uma proposta de
reposição de nossos salários neste momento, uma
proposta que supostamente está em sua mesa, e que
desconhecemos? Por que ele não retardaria uma medida
inevitável até o momento que melhor lhe conviesse? Ele
apenas o faria em função da correlação entre a sua difícil
situação política, os seus interesses, e a nossa possível
força política. E isto deve ser o fulcro de nossas ações.

O que fazer, então? Em primeiro lugar, e acima de
tudo, organizar a unificação com as outras universidades
estaduais. Convocá-las para uma reunião em Londrina,
através do Comitê Paranaense, de modo a dirimir dúvidas
sobre a nossa disposição de luta. Organizar a greve geral
das universidades, através de comandos de mobilização
eleitos em assembléias.

confronto (P(P(P(P(PARALIZAÇÃO DE AARALIZAÇÃO DE AARALIZAÇÃO DE AARALIZAÇÃO DE AARALIZAÇÃO DE AVERVERVERVERVERTÊNCIA,TÊNCIA,TÊNCIA,TÊNCIA,TÊNCIA,
INDICINDICINDICINDICINDICAAAAATIVO DE GREVE, ETTIVO DE GREVE, ETTIVO DE GREVE, ETTIVO DE GREVE, ETTIVO DE GREVE, ETC).C).C).C).C). Compareçam e
se manifestem!!!!!”  (e-mail que circulou em 19/
04 na lista docentes da uel)

A diretoria deformou o espírito desta justa indignação
e a propôs como uma ação auxiliar e subordinada à
estratégia daquilo que eles chamam de negociação e que
não passa de aguardar passivamente que o governo se
sensibilize e, um dia, nos conceda a reposição a que temos
direito.

Segundo, a divergência que existe quanto a condução
da campanha salarial é motivada pela compreensão

equivocada do Sindiprol de que
os docentes, ao invés de
preparar uma mobilização de
verdade (“greve mesmo” como
dizia o e-mail de um colega do
CCE) deveriam esperar
passivamente que o Sindiprol (as
vezes junto com o Sinteemar)
convença o governador a
conceder alguma reposição - não
necessariamente os 80% devidos
desde 97 ou os 120 desde 95.
Além disso, ao contrário dos
sindicatos associações das outras
universidades que mantém a
organização unificada no Comitê

Estadual, o Sindiprol postula a possibilidade de se
conseguir a reposição isoladamente.

Por isso, quando foi proposta a PARALISAÇÃO,
caracterizamos a proposição de fraude, pois estava se
colocando uma ação de genuíno enfrentamento
subordinada a uma tática que exclui o enfrentamento, uma
tática (a do Sindiprol) que condena e boicota a efetiva
mobilização, como pode ser verificada no dia 12 de maio
do ano passado quando o Sindiprol condenou
publicamente a paralisação das universidades paranaenses
organizada pelo Comitê.

Passou-se apenas uma semana e, mais uma promessa
de que o governador despacharia no dia 11 de maio,
para que a diretoria do Sindiprol, cancelasse a
PARALISAÇÃO, escorando-se agora num outro
sentimento presente entre alguns docentes a COVARDIA.
Comprovou-se de maneira material a fraude.

A razão para cancelar a paralisação e transformá-la
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