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 Os (as) educadores (as) da rede estadual de ensino do Paraná, em greve, se reuniram 
neste Dia Internacional dos (as) Trabalhadores (as) na Praça 19 de Dezembro, a Praça do “homem 
e da mulher nus”, região central de Curitiba. De lá foram ao Centro Cívico, nas imediações do 
Palácio Iguaçu e Assembleia Legislativa do Paraná, onde, na última quarta-feira, 20 mil profissionais 
educacionais viveram momentos de terror, orquestrados por Beto Richa, (des) governador do 
Paraná, Fernando Francishini, secretário de Segurança Pública e Ademar Traiano, presidente da 
Assembleia Legislativa do Paraná.  
 Trajando roupas escuras, o que representa o luto, os (as) profissionais da educação 
realizaram uma manifestação pacífica contra as atrocidades vivenciadas naquela fatídica quarta-
feira. Lembremos que os (as) educadores (as) repudiavam o Projeto de Lei 252/2015, enviado por 
Richa à Assembleia, que alterou a ParanáPrevidência. Embora aprovado, o Projeto vem recebendo 
pareceres desfavoráveis de inúmeros especialistas em Direito Previdenciário, a exemplo de Melissa 
Folmann. Confira AQUI! http://g1.globo.com/pr/parana/bom-dia-pr/videos/t/edicoes/v/especialista-
em-direito-previdenciario-tira-duvidas-dos-telespectadores-no-estudio/4140030/ 
 Pois bem, os (as) educadores (as) queriam participar da sessão plenária da Assembleia 
para acompanhar a votação do projeto citado, mas, por ordem judicial, somente os líderes sindicais 
podiam participar. Os líderes não aceitaram, pois existe espaço para 400 pessoas na Assembleia. 
Então vários (as) educadores (as) tentaram ocupar a Assembleia. Os policiais não deixaram. O 
massacre começou. 
 Os policiais militares atacaram os (as) indefesos (as) profissionais de educação com 
bombas de gás lacrimogêneo, spray de pimenta, balas de borracha. Resultado: centenas de 
educadores (as) feridos (as).  
 Beto Richa culpou black blocs pelo ocorrido:  
 

(...) 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.  

 
 Ora, Richa, o senhor está subestimando a inteligência da categoria, da qual eu pertenço. Se 
os black blocs estavam lá, por que os militares não os isolaram? O que se observou foi uma batalha 
campal contra educadores (as) desarmados (as), que usam tão somente canetas, livros, giz e 
computadores (quando funcionam) nas escolas. 

E tem mais, (des) governador. O secretario de Segurança Pública, que o senhor escolheu, 
foi fundamental para realçar o cenário macabro. Fernando Francishini, ex-integrante do Exército, da 
Polícia Militar, delegado licenciado da Polícia Federal e que enquanto Deputado Federal compunha 
a bancada da bala, é habituado a prender bandidos, como Abadia e Beira-Mar. Ele não sabe lidar 
com os (as) trabalhadores (as) da educação.  

Marcio Blaszkowski, professor em São Mateus do Sul-PR, comenta no jornal Gazeta do 
Povo de hoje: 
 

Daqui a alguns anos constará nos livros de História: no estado do Paraná ocorreram dois 
grandes cercos: o da Lapa, em 1894, e o Cerco do Centro Cívico, em 2015. O primeiro fruto 
de um heroísmo nacionalista; o segundo motivado pela insensatez política e administrativa 
de um governante. 

 
 Estimado colega Marcio Blaszkowski: O cerco do Centro Cívico, a que se refere, foi um 
atentado à democracia. Nem mesmo durante a ditadura militar (1964-1985) tivemos um cenário 
dessa proporção no Paraná.  Aliás, José Richa (1934-2003), ex-governador do Paraná e pai do 
(des) governador Beto Richa, um combatente incansável de práticas ditatoriais, deve estar se 
contorcendo no túmulo. 
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 E para fechar o pacote de maldades, a frase sádica de Ademar Traiano, presidente da 
Assembleia Legislativa do Paraná, durante a sessão plenária que ignorou os atos de barbárie 
cometidos aos (as) educadores: “Lá fora, o problema é da Segurança Pública, não da Assembleia.” 
A fala de Traiano não condiz com um representante do povo. 
 Anote, leitor (a), os nomes dos (as) deputados (as) contrários à educação. Estes devem ser 
esquecidos no próximo pleito eleitoral: 
 
 

Favoráveis ao PL do governo e contra 
os (as) educadores (as) 
 
Alexandre Curi (PMDB) 
Alexandre Guimarães (PSC) 
André Bueno (PDT) 
Artagão Jr. (PMDB) 
Bernardo Ribas Carli (PSDB) 
Claudia Pereira (PSC) 
Cobra Repórter (PSC) 
Cristina Silvestri (PPS) 
Dr. Batista (PMN) 
Elio Rusch (DEM) 
Evandro Jr. (PSDB) 
Felipe Francischini (SD) 
Fernando Scanavaca (PDT) 
Francisco Bührer (PSDB) 
Guto Silva (PSC) 
Hussein Bakri (PSC) 
Jonas Guimarães (PMDB) 
Luiz Carlos Martins (PSD) 
Luiz Claudio Romanelli (PMDB) 
Marcio Nunes (PSC) 
Maria Victoria (PP) 
Mauro Moraes (PSDB) 
Missionário Ricardo Arruda (PSC) 
Nelson Justus (DEM) 
Paulo Litro (PSDB) 
Pedro Lupion (DEM) 
Plauto Miró (DEM) 
Schiavinato (PP) 
Tiago Amaral (PSB) 
Tião Medeiros (PTB) 
Wilmar Reichembach (PSC) 

Contrários ao PL do governo e a favor 
dos (as) educadores (as) 
 
Adelino Ribeiro (PSL) 
Ademir Bier (PMDB) 
Anibelli Neto (PMDB) 
Chico Brasileiro (PSD) 
Evandro Araújo (PSC) 
Gilberto Ribeiro (PSB) 
Gilson de Souza (PSC) 
Marcio Pacheco (PPL) 
Marcio Pauliki (PDT) 
Nelson Luersen (PDT) 
Nereu Moura (PMDB) 
Ney Leprevost (PSD) 
Palozi (PSC) 
Pastor Edson Praczyk (PRB) 
Péricles de Mello (PT) 
Professor Lemos (PT) 
Rasca Rodrigues (PV) 
Requião Filho (PMDB) 
Tadeu Veneri (PT) 
Tercílio Turini (PPS) 
 
 
 
 
 
 
Não votaram 
Cantora Mara Lima (PSDB) 
Paranhos (PSC) 
Ademar Traiano (PSDB) – Como 
presidente, só vota em caso de empate 

 
Jorge Antonio de Queiroz e Silva é historiador, palestrante, professor.  

 
Banco de imagens 

 

 
Luto na educação do Paraná.  

 
Luto na educação do Paraná. 



 
Hermes Silva Leão, presidente da APP-
Sindicato, aponta as prepotências de 
Beto Richa.  

 
Desabafos dos estudantes. 

 
Os desmandos do governo tucano 
são repudiados.  

 
CEEBJA Ayrton Senna 100% em greve.  

 
Colégio Estadual Ângelo Gusso 100% 
em greve. 

 
Estudantes contrários às 

arbitrariedades do (des) governo 
Richa.  

 
Até o “homem nu”, da Praça 19 de 
dezembro, está de luto.  

 
 

Paixão, chargista do jornal Gazeta do Povo, é 
autor desta proeza. 
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