
Nota do Coletivo Outros Outubros Virão à nova gestão da APUFPR 
 
 
 
 Caros mestres e colegas de militância. O Coletivo Outros Outubros Virão parabeniza a 

vitória da vossa chapa, APUFPR Verdadeiramente Autônoma e Democrática, para a diretoria do 

Sindicato dos professores da nossa universidade. É com alegria que recebemos esta notícia, que a 

chapa da esquerda, comprometida com as bandeiras históricas do movimento de educação, com a 

defesa do verdadeiro sindicato nacional da categoria – o ANDES-SN – e independente do governo e 

da administração universitária, venceu a chapa da PROIFES e FUNPAR, o seu contrário, em pleito 

limpo e democrático. Isto não é, senão, prova de que a categoria dos docentes, ainda que apagada 

no último período, ainda reconhece na via da luta e da independência política o caminho mais certo 

para fazer frente às humilhações e desmandos que os submeteram as últimas décadas. Ainda que 

na forma débil da representação pelos seus pares, e não pela ação direta, como já foi possível em 

outros períodos, este voto de confiança dos professores na via da resistência é um alento, uma 

centelha que também a nós, estudantes, enche de esperança. 

 É por causa de uma centelha como essa que o nosso Coletivo tem o nome que tem. Uma 

centelha que, noutro tempo, foi débil e apagada como somos agora, mas, resoluta nos seus 

objetivos e convicções, de humilde centelha virou estrela do mundo. Na certeza de que outras 

virão, nosso Coletivo é firme em seus objetivos e convicções socialistas. Para nós, a relação com a 

classe trabalhadora, aonde quer que ocorra a exploração, é fundamental – e sois vós, professores, 

ainda que essas relações apareçam de forma mascarada, parte desta classe trabalhadora e 

explorados. A relação que queremos construir é duradoura e não meramente ocasional, portanto 

independente de entidades ou eleições. Sabemos que esta qualidade de relação só se constrói na 

prática, nas lutas cotidianas contra o capital e o governo, e é precisamente aí aonde queremos 

estar com vós.  

 Parabéns pela vitória e boa gestão a todos! 
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