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Fórum da Verdade afi rma princípios 

 A trajetória do Fórum Paranaense de Resgate da Verda-
de, Memória e Justiça, iniciada há oito meses, desde a aprovação 
da Comissão Nacional da Verdade, afi rmou e consolidou alguns 
princípios de sua constituição e atuação.

 O Fórum é herdeiro de uma luta que é travada há dé-
cadas, desde o período mais perverso da ditadura militar. Não 
inventamos nada, apenas retomamos essa luta em um novo mo-
mento político. A busca da verdade, memória e justiça é uma 
bandeira da sociedade brasileira: por isso, nosso movimento é 
plural, aberto a todas as forças que dele queiram participar.

 O Fórum extrai, assim, a principal lição da unanimidade 
construída em torno da aprovação da Comissão Nacional da Ver-
dade. Esse amplo consenso social, impensável há alguns anos, é 
um ponto de apoio do qual não podemos abrir mão.

 As entidades, partidos políticos e personalidades inte-
grantes do Fórum mantêm suas identidades e projetos próprios, 
porém se juntam numa luta que é maior que cada um dos parti-
cipantes.

 O Fórum Paranaense de Resgate da Verdade, Memória 
e Justiça vem cumprindo seu papel, que só tende a crescer em 
importância no próximo momento, em que a Comissão Nacional 
da Verdade avança fortemente em seus trabalhos, a Comissão 
Estadual da Verdade está na eminência de ser criada e a Lei de 
Acesso à Informação produz seus primeiros frutos.

Principais atividades 
desenvolvidas pelo

Fórum ao longo do ano.
 A 63º Caravana da Anis-
tia veio a Curitiba no fi m de 
outubro, onde julgou 42 pro-
cessos de reparação requeri-
da por ex-presos políticos ou 
seus familiares. Criada pela 

Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, a sessão itinerante 
fez mais um pedido simbólico de desculpas, por parte do Estado, 
a militantes perseguidos pela ditadura militar (1964-1985)e seus 
familiares.

Museu de percurso

Junto com as atividades da Caravana da Anistia, militantes de 
entidades que compõem o Fórum Paranaense de Resgate da Ver-
dade, Memória e Justiça e o reitor da UFPR, Zaki Akel Sobrinho, 
saíram em passeata para inaugurar o Museu de Percurso, com a 
afi xação de banners em lugares que marcaram a resistência du-

rante a ditadura militar. Foram colocadas banners que serão subs-
tituídos por totens defi nitivos em breve no Presídio do Ahú (com 
a presença de vários ex-presos políticos), na Reitoria, e no prédio 
histórico da UFPR (praça Santos Andrade), e na Boca Maldita.

Comissão Nacional da Verdade assina

 A Comissão Nacional da Verdade, durante a audiência 
pública realizada em Curitiba, assinou quatro termos de coopera-
ção com instituições e entidades locais para auxiliar os trabalhos 

Caravana da Anistia inaugura marcos
 em Curitiba  

Ex-presos politicos e  seus familiares em frente ao antigo presídio do Ahú.



da Comissão. Os mem-
bros da CNV presentes à 
audiência, Paulo Sérgio 
Pinheiro e José Carlos 
Dias, assinaram coopera-
ções com a Comissão da 
Verdade da UFPR, com a 
Comissão da Verdade da 

OAB-PR, com o Ministério Público do Estado do Paraná e com o 
Serviço de Paz e Justiça (Serpaj) do Brasil.

 Foi a sétima audiência pública da Comissão Nacional da 
Verdade pelo país e a primeira realizada na Região Sul.

Comissão Nacional da Verdade investiga a repressão no 
Paraná 

A Comissão Nacional da Verdade, em audiência púbica realizada 
no dia 12 de novembro, em Curitiba, ouviu os relatos de vários 
casos de repressão política ocorridos no Paraná. A partir desses 
relatos, a Comissão inicia investigação no sentido de determinar 
as responsabilidades pela violação dos direitos humanos.

Episódios relatados por ex-presos políticos:

Prisões na Chácara do Alemão - Vitório Sorotiuk, João Bonifácio 
Cabral,  José Mânfi o e Hélio Urnau contaram os principais fatos da 
luta estudantil do ano de 1968 contra os acordos MEC-Usaid, que 
tinham o objetivo de implantar o ensino pago nas universidades 
públicas.  No fi m de 1968, o Congresso Regional da UNE que se 
reunia na Chácara do Alemão, no bairro do Boqueirão, em Curiti-
ba, foi violentamente reprimido pela polícia; 42 estudantes foram 
presos, 15 dos quais condenados a severas penas de prisão.  

Operação Marumbi - ofensiva 
desencadeada pela repressão 
contra os militantes do Parti-
do Comunista Brasileiro-PCB, 
em 1975. O relato foi feito 
por Narciso Pires, pelos fi lhos 
de Ildeu Manso Vieira (Ildeu e 
Júlio), sua viúva, Nair, e Ho-
nório RúbioDelgado.Cerca de 100 militantes do PCB foram presos 
e torturados no Quartel da Polícia do Exército e na clandestina 
Clínica Marumbi. Seguiram-se processos e condenações. Vários 
nomes de torturadores foram apontados.

Massacre de Medianeira 
- em 1974, seis militan-
tes da Vanguarda Popular 
Revolucionária-VPR foram 
atraídos numa emboscada 
na Argentina e levados para 
a morte. Cinco deles foram 
assassinados na Estrada do 
Colono, atual município de 

Serranópolis do Iguaçu, no Oeste do Paraná. O sexto, Onofre Pinto, 
foi assassinado em Foz do Iguaçu. O relato foi feito por Roberto 
Elias Salomão, com base nas informações contidas no livro “Onde 
foi que vocês enterraram nossos mortos”, fruto de uma pesquisa 
de 26 anos empreendida por Aluízio Palmar. Foram citados nomes 
de torturadores, assassinos e militares envolvidos.

Guerra de Porecatu - relato fei-
to pelo professor Angelo Priori 
, da Universidade Estadual de 
Maringá. Priori é autor de uma 
pesquisa sobre o levante dos 
trabalhadores rurais da região de 
Porecatu contra grileiros, latifun-
diários, empresas e poder públi-
co, num período que perpassa as 
décadas de 40 e 50 do século 
passado. Os nomes dos campo-

neses assassinados, bem como de muitos grileiros, empresários e 
políticos envolvidos na repressão foram apontados. 

Repressão contra organizações 
de esquerda - também foram 
abordados os casos de repressão 
contra a Ação Popular Marxis-
ta Leninista (APML), relato feito 
pelo militante Cláudio Ribeiro 
e pelo pesquisador Reginaldo 
Dias; contra a organização Políti-
ca Operária-Polop, pela militante 
Teresa Urban; e contra o Partido 
Comunista Brasileiro Revolucioná-
rio-PCBR, pelo militante Romeu 
Bertol. 

CRIADA COMISSÃO ESTADUAL DA VERDADE 
DO PARANÁ

 O governador Beto Richa sancionou, no dia 28 de no-
vembro, a lei que cria a Comissão Estadual da Verdade do Paraná. Os ex presos politicos José Mânfi o,Vitório Sorotiuk, João Bonifácio Cabral 

Jr. e Hélio Urnau.



Proposta pela Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos 
do Paraná, numa articulação com o Fórum Paranaense de Resgate 
da Verdade, Memória e Justiça e aprovada pela Assembleia Le-
gislativa, a comissão tem como fi nalidade examinar e esclarecer 
as graves violações de direitos humanos praticados no Estado no 
período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988. 

 Caberá ao Fórum indicar um dos sete membros que 
comporão a Comissão.

UFPR cria Comissão de Resgate daVerdade, Memória e 
Justiça

 Com a presença de diversos representantes de institui-
ções da sociedade civil, foi implantada ofi cialmente a Comissão 
de Resgate da Verdade, Memória e Justiça da UFPR. O Reitor 
ZakiAkel Sobrinho deu posse aos sete membros da comissão:as 

professoras  Vera Karam de Chueirie Maria Odette de PauliBettega 
e os professoresPedro Bodê de Moraes, Nizan Pereira, Eduardo Sa-
lamuni, Adriano Codato, e José Antonio Peres Gediel. A comissão 
terá, entre suas atribuições centrais, resgatar a história daquele 
período e examinar as violações de direitos humanos ocorridas no 
âmbito da UFPR entre 1946 e 1988.

 A primeira Audiência Pública da Comissão da UFPR será 
no dia 14 de dezembro e nela ocorrerá uma homenagem ao cen-
tenário de nascimento do professor José Rodrigues Vieira Neto, 
que foi um dos mais destacados defensores dos direitos humanos 
que militou na universidade.

Nasce o Observatório de Direitos Humanos do PR  

 O Fórum Paranaense 
de Resgate da Verdade, Me-
mória e Justiça promoveuem 
agosto, no 33º aniversário da 
Lei da Anistia, o lançamento 
do Observatório de Direitos 
Humanos, composto atual-
mente por diversas entida-
des: Universidade Federal do Paraná, Unibrasil, Ministério Público 
do Paraná, Secretária da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos 
do Estado do Paraná, Ordem dos Advogados do Brasil, Secção 
Paraná,CUT, APP-Sindicato, Sindicato dos Engenheiros do Estado 
do Paraná e a Casa Latino-Americana.O Observatório de Direitos 
Humanos tem o papel de estudar em profundidade as violações 
dos direitos humanos no Paraná. 
1º semestre
12/04- Ato de lançamento do Fórum, no auditório da Reitoria 
da UFPR, com cerca de 600 participantes, 42 entidades e par-
tidos políticos e o coordenador do projeto Direito à Memória e 

à Verdade da Secretaria 
de Direitos Humanos da 
Presidência da Repúbli-
ca, Gilney Vianna.
16/04- Aberta a expo-
sição da Secretaria Na-
cional de Direitos Hu-
manos sobre o período 
ditatorial, no Colégio 
Estadual do Paraná, e 
encerrada no prédio histórico da Universidade Federal do Paraná.
07/05- A ministra-chefe da Secretaria Nacional de Direitos Huma-
nos, Maria do Rosário, reúne-se com o Fórum. 
10/05- A presidenta Dilma Roussef, em cerimônia com a presença 
de todos os ex-presidentes, nomeia os sete integrantes da Comissão 
Nacional da Verdade. Entra em vigor a Lei de Acesso à Informação.
21/05- Lançamento do portal do Fórum (www.forumverdade.
ufpr.br), da fanpage no facebook e do Grupo de Trabalho que 
constituirá o Observatório de Direitos Humanos. 
24/05- O presidente da Comissão Nacional de Anistia, Paulo 
Abrão, reúne-se em Curitiba com a secretária de Justiça, Maria 
Tereza Uille Gomes, e com integrantes do Fórum. A secretária 
anuncia a disposição do governo estadual de criar a Comissão 
Estadual da Verdade, com a participação do Fórum. Paulo Abrão 
anuncia a vinda da 63ª Caravana da Anistia a Curitiba, nos dias 
25 e 26 de outubro.
02/06- Reunião no PT de Pinhais para debater o movimento, com 
a presença de um dos coordenadores do Fórum.
14/06- É lançado o Núcleo Maringaense do Fórum, com cerca de 
30 entidades e 130 participantes.
28/06- A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, 

criada três dias antes e tendo na presidência o vereador Pedro 
Paulo, reúne-se com o Fórum. Na reunião, decide-se fazer uma 
audiência pública em outubro, por ocasião da visita da CNV.
14/07- Plenária Estadual do Fórum, em Curitiba, na qual os pro-
fessores Vera Karam e Leandro Gondorski fazem uma exposição 
sobre Justiça de Transição e o Plano Nacional de Direitos Humanos 
3. É apresentado um relatório das atividades desenvolvidas e 
defi nem-se as tarefas para os meses seguintes.

Câmara Municipal 
de Curitiba recebe 
Fórum Paranaense

 Coordenado-
res do Fórum Parana-
ense de Resgate da 
Verdade, Memória e 
Justiça foram recebidos 
no plenário da Câmara de Curitiba, para falar sobre as ações de-
senvolvidas pela entidade. O convite foi feito pelo vereador Pedro 
Paulo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa.

Criado o Núcleo Maringaense do Fórum 

 Cerca de 150 pessoas estiveram presentes ao lança-
mento do Núcleo Maringaense do Fórum Paranaense de Res-



gate da Verdade, Memória e Justiça, em julho, no auditório do 
Sinteemar. O ato, organizado por professores do Departamen-
to de História da Universidade Estadual de Maringá, contou 
com a participação de inúmeras personalidades e entidades.

Acesse www.forumverdade.ufpr.br

 O Fórum Paranaense de Resgate da Verdade, Memória 
e Justiça lançou seu portal na internet, em ato realizado em maio, 
na faculdade de Direito da UFPR. O portal (www.forumverdade.
ufpr.br) contém informações sobre a Comissão Nacional da Ver-
dade, notícias sobre as atividades do Fórum, matérias publicadas 
pela imprensa, fotos, vídeos, textos, artigos, além de links de to-
das as entidades participantes e de órgãos envolvidos na defesa 
dos direitos humanos.

Em um ano, muitos avanços

 Um ano depois da aprovação da Comissão Nacional da 
Verdade e apenas seis meses após a nomeação de seus membros 
e início dos trabalhos, são inquestionáveis os avanços na elucida-
ção dos crimes contra os direitos humanos praticados pelo Estado, 
notadamente no período da ditadura militar. Avanços que não se 
devem exclusivamente às atividades da Comissão, mas também 
à ação do Ministério Público Federal, do Ministério da Justiça, 
da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos e dos movimentos 
sociais e entidades dedicadas à busca da verdade e da justiça.

 A vigência da Comissão Nacional da Verdade tem, po-
rém, o dom de alimentar esta luta. Nos últimos meses, abriram-se 
grandes perspectivas para o desvendamento de crimes até agora 
ocultos. O coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra foi reconhecido 

ofi cialmente como torturador, e vai pelo mesmo caminho o ma-
jor Sebastião Rodrigues Curió; Vladimir Herzog foi ofi cialmente 
assassinado pelo DOI-Codide São Paulo, não restando nada da 
hedionda tese de suicídio; tem-se como líquido e certo que o 
Exército promoveu uma verdadeira carnifi cina no Araguaia, não 
só contra militantes, mas também contra a população local; os 
documentos encontrados na casa do ex-chefe do DOI-Codi do Rio 
de Janeiro,coronel Julio Miguel Molinas Dias, à época do atentado 
no Riocentro, lançam luz sobre a tortura e assassinato do ex-
deputado Rubens Paiva; e muitas outras descobertas.

 No Paraná, ainda há muito para se fazer. Concluída a 
investigação, caberá às vitimas, aos familiares e à sociedade civil 
levar a julgamentoos torturadores cujos nomes já são conhecidos; 
identifi cação de outros. O encontro dos restos mortais dos mili-
tantes da VPR assassinados na Estrada do Colono, a identifi cação 
dos incontáveis assassinatos de trabalhadores ruraise a localiza-
ção precisa da famigerada Clínica Marumbi também são questões 
fundamentais a serem esclarecidas à luz da verdade para que 
fi nalmente as famílias possam sepultar seus mortos e o Estado 
possafi nalmente promover a reconciliação nacional. É um 
caminho longo, mas cada vez mais claro e largo.

Portal do Fórum- www.forumverdade.ufpr.br
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