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 Na segunda-feira, 25, professores universitários e juristas protocolaram na 
Assembleia Legislativa do Paraná o pedido de impeachment de Beto Richa, 

governador do Paraná. O documento, que contém seis mil assinaturas, tem por 
referência o Massacre de 29 de Abril, na Praça Nossa Senhora de Salete, diante do 
Palácio Iguaçu e Assembleia Legislativa, no Centro Cívico, cujo saldo de 213 feridos 
entre educadores (as) do ensino básico e universitários (as) estaduais e estudantes 
teve repercussão nacional e internacional. 
 Os (as) servidores (as) e estudantes, em greve, repudiavam o Projeto de Lei 
252/2015, encaminhado por Beto Richa à Assembleia Legislativa, que alterou a 
ParanaPrevidência, e sofreram bárbaras agressões. Desarmados, foram 
covardemente humilhados, a mando do governo de plantão, por 1.600 policiais 
militares. Estes jogaram bombas de gás lacrimogênio, spray de pimenta e jatos de 

água, além de tiros com balas de borracha contra profissionais de educação e 
discentes. O massacre durou duas horas. 

O pedido de impeachment se justifica. De acordo com os advogados, Richa 
cometeu crime de responsabilidade ao atentar contra as Constituições do Paraná e do 
Brasil. O tucano não respeitou a liberdade dos exercícios sociais, políticos e 
individuais ao servir-se da Polícia Militar e da tropa de choque.  

Tarso Cabral Violin, professor de Direito, atingido no olho pelos policiais 
naquela tarde massacrante no Centro Cívico (ou Íncivico), esclarece: “O governador 
cometeu crimes de responsabilidade. Mesmo que ele não tenha ordenado o massacre, 
Richa deixou que ele acontecesse. Mesmo sendo avisado, ele permitiu que o poder 
público cometesse a agressão”. Detalhe: A iniciativa do pedido de impeachment partiu 

do próprio Tarso Cabral Violin. 
A Defensoria Pública do Paraná não agiu diferente. Ajuizou uma ação civil 

pública contra o Estado. A instituição condena o governo por danos morais coletivos, o 
pagamento de R$ 5 milhões e a responsabilidade da construção de um monumento 
em memória ao Massacre de 29 de abril. 

Nesse contexto, Beto Richa estaria despossuído do caráter íntegro e da 
dignidade moral, virtudes essenciais para continuar administrando o Estado do 
Paraná.  

Em meio a um pedido de impeachment, Richa não se dá por vencido. Continua 
atacando os (as) servidores (as). Na sexta-feira, 29 de maio, justamente um mês após 
o Massacre, o governo solicitou o bloqueio de 1,24 milhão da conta da APP-Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, por intermédio da Procuradoria 
Geral do Estado (PGE), ao Tribunal de Justiça do Paraná. 

Explico o imbróglio. O valor solicitado refere-se à multa diária de R$ 40 mil pela 
segunda fase da greve, 32 dias, respaldada em liminar aprovada pelo Tribunal de 
Justiça, em abril, porém a APP-Sindicato, em seguida, havia recorrido desta liminar e 
até o presente não foi julgado. Logo, no entendimento do sindicato, enquanto o 
recurso não for analisado, a multa não procede.  

Mário Sérgio Ferreira de Souza, secretário de Assuntos Jurídicos da APP-
Sindicato, afirmou que não tem conhecimento do novo pedido do governo. De todo 
modo, a categoria irá recorrer contra qualquer decisão que seja favorável à 
Procuradoria Geral do Estado. 

Para fechar os ataques, o governo do Paraná tem recorrido a falácias. O Portal 
da Transparência, pelo link Remuneração dos professores, e as redes sociais são os 

recursos usados pelo governo para divulgar salários que não condizem com os 
ganhos reais dos (as) educadores. A intenção do governo é a de jogar a população 



contra os (as) servidores (as), ou seja, o tucano quer passar a imagem de que paga 
bem os (as) funcionários (as) públicos (as) e estes (as) não deveriam estar em greve.  

Lembro que a categoria exige do governo do Estado do Paraná o cumprimento 
da Lei da Data-Base, ou seja, o reajuste salarial de 8,17%. Este repõe a inflação dos 
últimos 12 meses. Na quarta-feira, 27, o governo propôs os míseros 3,45%, referente 
à inflação de maio a dezembro de 2014, a serem creditados em três parcelas (1,15% 
cada), nos meses de setembro, outubro e novembro. Em janeiro, ocorreria a reposição 
da inflação deste ano, com previsão de 8,5%. A categoria não aceita este logro. A 
greve continua! 

Pois bem, retorno às falácias palacianas sobre os “avantajados” salários dos 
(as) servidores (as) divulgados no Portal da Transparência e nas redes sociais. Para 
Marlei Fernandes de Carvalho, secretária de Finanças da APP-Sindicato, o governo 
forjou os números. Informou aos internautas como salário mensal a quantia de um 
mês especial, no qual educadores (as) receberam benefícios atrasados ou salário 
dobrado, em virtude da regularização do período letivo de 2015:  
 

Todas as distorções possíveis e imagináveis (...) Não temos problema em 
divulgar nossos salários, desde que não sejam distorcidos na tentativa de jogar 
a população contra os trabalhadores da educação. O governo faz uma 
propaganda enganosa de que temos altos salários. Iremos entrar com uma 
medida cautelar na Justiça para retirar esses dados da internet. 

 
 Estimado (a) leitor (a) católico (a), desejo, de coração, um abençoado feriado 
de Corpus Christi a ocorrer na próxima quinta-feira, 4 de junho. Que a Festa do 
Mistério da Eucaristia nos transforme em pessoas iluminadas. Que a educação vença 
no Paraná em detrimento de interesses capitalistas contrários à cidadania. 
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