
Beto Richa pede perdão 
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 Esta semana, que caminha para o seu final, foi bem tumultuada. Três pedidos de 
demissão no primeiro escalão do governo Richa. 
 A primeira baixa, Fernando Xavier Ferreira, secretário de Educação, advindo da área 
da telefonia, um técnico não compatível com a pasta. Estava no cargo tão somente para 
atender às alianças políticas. A sua relação com a categoria dos (as) educadores (as) foi um 
desastre. 
 A segunda baixa, César Kogut, coronel e comandante da Polícia Militar (PM), que 
estava em desacordo com as declarações de Francischini. Kogut alegou “dificuldades 
administrativas intransponíveis”, com Fernando Francischini, do partido Solidariedade (SD) e 
secretário de Segurança Pública.  
 Explico. Francischini afirmou, em entrevista coletiva, que não teve responsabilidade na 
operação contra educadores (as) e servidores (as) que deixou um saldo de 213 feridos no 
Centro Cívico, diante do Palácio Iguaçu, sede do governo, e Assembleia Legislativa no último 
dia 29 de abril.  No entanto, Kogut enfatizou: “O secretario conhecia e participou de tudo. (...) A 
responsabilidade pelos atos, certos ou errados, é em conjunto entre a PM e quem esteve na 
execução do planejamento. Legalmente, a coordenação operacional pertence à Sesp 
[Secretaria Estadual da Segurança Pública].” 
 A terceira baixa, do próprio Francischini, que vinha sofrendo intensa oposição dos 
oficiais da Polícia Militar devido às declarações contraditórias, conforme explicitado no 
parágrafo acima. 
 Pois bem, pela primeira vez desde que os policiais militares jogaram bombas de gás 
lacrimogênio, spray de pimenta e jatos de água, além de tiros com balas de borracha contra 
educadores (as) e servidores (as), desarmados (as), em greve, contrários ao Projeto de Lei 
252/2015, que alterou a ParanáPrevidência,  Beto Richa pede desculpas à sociedade 
paranaense. Confira AQUI!  https://www.youtube.com/watch?v=_nhiMQGpfdk  
 Na condição de educador, eu perdoo o governador, desde que, para começar: as 
negociações acerca da previdência, pivô de toda a confusão, sejam retomadas; o estado 
reajuste em 8,4% os salários, de acordo com a inflação dos últimos 12 meses, e não os 
míseros 5% propostos; o Piso Nacional para professores (as) e funcionários (as) seja 
respeitado, ou seja, 13,01% retroativo ao mês de janeiro; as não punições e faltas aos (as) 
profissionais da educação em greve, aproximadamente 85%.  

 

 
Massacre do Centro Cívico (ou Incívico).  

 
O leitor (a) concorda com esta charge?   

 

Mensagem aos (as) educadores (as) paranaenses 
 
 Recebi o e-mail do jovem Osmar Fílbido de A. Filho, ex-aluno do Colégio Estadual 
Professora Ângela Sandri Teixeira, localizado no bairro Tranqueira, em Almirante Tamandaré, 
região metropolitana de Curitiba.  
 Nessa mensagem eletrônica, Osmar Fílbido, entristecido, envia uma mensagem ao 
pessoal do colégio citado e aos demais educadores (as) paranaenses que sofreram bárbaro 
massacre em frente do Palácio Iguaçu e Assembleia Legislativa, no Centro Cívico (ou 
Incívico?), Praça Nossa Senhora de Salete, em Curitiba: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_nhiMQGpfdk


Hoje, dia 29 de abril de 2015, experimentei sentimento parecido ao do dia do atentado 
ao Charlie Hebdo [jornal satírico francês], ocorrido dia 7 de janeiro, sentimento esse de 
dor no coração e angústia. Mas hoje foi mais triste e profundo devido à distância. No 
dia 7 eu estava a quase 10 mil quilômetros das pessoas atingidas pelo atentado, não 
os conhecia, somente compartilhava as mesmas ideias, mas hoje as pessoas 
"atingidas" eu os conheço, e uma delas está a menos de dois metros da porta do meu 
quarto, que é a minha mãe, também professora [Suzana Dorighello]. Como os artistas 
do jornal francês, os professores não tinham armas, tinham o que usam diariamente no 
seu trabalho, a voz. O que era para ser a discussão de uma medida que mudaria o 
futuro de muitos daqui a alguns anos, acabou marcado pelo desrespeito e violência 
àqueles que formam a base de uma sociedade. Confesso que não teria coragem de ir 
até a Praça dos Três poderes devido ao cerco policial e após ter visto verdadeira cenas 
de guerra. Assim, é de minha opinião que os professores não deveriam ser somente 
respeitados, teriam que receber tratamento de nobre, ou seja, receberem o respeito 
das pessoas, serem valorizados e receberem o melhor tratamento do mundo. Sabendo 
disso, parabenizo a todos os professores do Paraná e me curvo diante dos mestres 
que me ensinaram a ver além dos livros didáticos. 
 
Osmar Fílbido de A. Filho. 

 
Sem dúvida, um cenário de guerra, de iniciativa do (des) governo do Paraná. Militares 

jogando bombas de gás lacrimogênio, spray de pimenta e jatos de água, além de tiros com 
balas de borracha contra educadores (as), desarmados, da rede pública de ensino do Estado 
do Paraná, são características de um Estado déspota e insano.  
 

 
Osmar Fílbido de A. Filho, ex-aluno do Colégio 

Estadual Professora Ângela Sandri Teixeira. 

 
Leandro Oebeck, professor de 
filosofia, foi vítima de várias 

balas de borracha no massacre 
contra servidores (as) no 
Centro Cívico na última 

quarta-feira. 

 
Educadores (as) resistem. 
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