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 Permanece no imaginário social, e por muito tempo permanecerá, 
aquelas imagens macabras de policiais militares jogando bombas de gás 
lacrimogênio, spray de pimenta e jatos de água, além de tiros com balas de 
borracha contra educadores (as) da rede pública de ensino do Estado do 
Paraná. Estes, em greve, repudiavam o Projeto de Lei 252/2015, encaminhado 
por Beto Richa, o (des) governador do Paraná, à Assembleia Legislativa do 
Paraná, que alterou a ParanáPrevidência.  
 Esse massacre, com 213 feridos, que ocorreu no dia 29 de abril, no 
Centro Cívico, em Curitiba, defronte da Assembleia Legislativa e do Palácio 
Iguaçu, recebeu de Richa a seguinte justificativa:  
 

(...) Não dá para negar que temos algumas cenas chocantes, indesejáveis. Mas 
lamentavelmente a presença de baderneiros, arruaceiros, black blocs que 
radicalizaram, partiram para cima dos policiais. E é uma defesa natural: eles 
reagiram para preservar sua integridade física e suas vidas. (...) E a 
determinação foi do Judiciário, para preservar a Assembleia Legislativa e a 
função dos deputados eleitos legitimamente para representar cada um dos 
paranaenses. 
 
(...) Agora, os filmes que eu assisti mostram agressões de manifestantes 
radicais, black bloc, chutando o calçamento do Centro Cívico para tirar aquelas 
pedras de petit pavê, enchendo as mãos, atirando nos policiais. Uma pedra 
daquelas na cabeça mata na hora. Então, a reação que eu vi nos filmes que eu 
assisti, foi realmente de proteção das próprias vidas dos policiais.  

 
 No entanto, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Defensoria 
Pública do Estado do Paraná (DPPR) informaram que, dos 14 presos nos 
conflitos, entre policiais e educadores (as), nenhum era black bloc nem tão 
pouco portavam artefatos perniciosos. Eram, tão somente, 12 servidores e dois 
estudantes (adolescentes). Em nota, Caio Watkins, defensor público, frisa: 
 

Destaque-se que nenhuma das pessoas detidas foi autuada em virtude 
da prática de crime de dano ao patrimônio público ou privado, porte de 
arma ou artefato explosivo, não havendo nenhum indício de que tais 
manifestantes sejam integrantes de grupos denominados ‘black blocs’. 

 
 Atila Roque, diretor-executivo da Anistia Internacional Brasil, esclarece: 
“A polícia não age por conta própria e as falas das autoridades mostram que, 
para o governo, a ação policial foi adequada. Isso é uma agressão à liberdade 
de expressão e ao direito à manifestação pacífica.” 
 A organização Anistia Internacional Brasil solicita ao (des) governador 
Richa e ao comando da polícia militar para que assumam o compromisso por 
“uso desproporcional da força”.  
 Em carta encaminhada ao jornal Gazeta do Povo, Dom Anuar Battisti, 
arcebispo de Maringá–PR, condena a violência e pede a fraternidade dos 
políticos:  
 



Uma crueldade foi praticada contra os professores paranaenses. Nós, 
como Igreja, repudiamos todo e qualquer tipo de violência. Como 
arcebispo de Maringá, conclamo o povo de Deus a rezar pelas vítimas, 
mas também a se manifestar por uma cultura de paz, uma cultura em 
prol da vida. Com que ânimo os nossos mestres vão voltar às salas de 
aula? Nosso pedido é que o governo do estado e os deputados 
estaduais peçam perdão aos professores e revejam a decisão tomada 
que afeta o regime próprio dos servidores estaduais. 

 
 Os mais variados relatos citados acima apontam para a falácia 
palaciana, com requintes de crueldade. O (des) governo de plantão tenta 
destruir o maior valor de um povo, a Educação, mas a categoria resiste. O 
Paraná está de luto. Rememore, estimado leitor (a) as cenas que chocaram o 
Brasil e o mundo AQUI! https://www.youtube.com/watch?v=twmSLl8anfY 
 

 
Dom Anuar Battisti: Nosso pedido é que 
o governo do estado e os deputados 
estaduais peçam perdão aos professores 
e revejam a decisão tomada que afeta o 
regime próprio dos servidores estaduais. 
Crédito da imagem: O Diário do Norte do 
Paraná.  

 
Educadores (as) reunidos no 
Dia Internacional do (a) 
Trabalhador (a), em Curitiba, 
tingiram de cor vermelha o 
espelho d’água do Palácio 
Iguaçu, como forma de 
protesto contra as centenas 
de educadores (as) feridos 
(as). Crédito da imagem: Rede 
Brasil Atual.  
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