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Massacre p

Servidores
foram
encurralados
em praça
pública. Beto
Richa garante
acesso a verbas
previdenciárias
ao custo do
sangue de
trabalhadores

S

ábado, dia 25 de abril de
2015. Quem percorreu
as ruas do Centro Cívico de Curitiba, capital paranaense, no final de semana
percebeu que uma operação
de guerra se armava. Dezenas
de policiais nas esquinas, ruas
bloqueadas e acesso restrito à
Praça Nossa Senhora de Salete, coração cívico do estado.
Mas ninguém poderia imaginar o que aconteceria quatro
dias depois. Ou esperava?
Todo o contingente policial posto nas ruas, com soldados do interior vindos à

força, em condições mínimas de trabalho, tinha
um único objetivo: garantir a ordem do governador Beto Richa aos deputados aliados para aprovar o saque na poupança da Paranaprevidência.
Na segunda-feira (27) quando servidores públicos, maioria absoluta de professores em greve,
chegam para acompanhar a votação do Projeto de
Lei 252/15 encontram um estado sitiado. O isolamento militar da Assembleia Legislativa (Alep) e
do Tribunal de Justiça (TJ) era impressionante.

Mais de dois mil policiais prontos para enfrentar
servidores em defesa dos seus direitos.
A primeira investida de intimidação acontece
durante a noite. De surpresa, mas planejado, o
Comando da PM ordena a retirada do caminhão
de som. Trabalhadores deitaram ao redor do veículo e foram agressivamente arrastados pelo batalhão de choque para instaurar a lei da mordaça
na manifestação. Com bombas de gás e balas de
borracha, a PM retira na marra o caminhão de

som. A tensão planejada
lecida.
A terça-feira, dia 28,
lhares de servidores ret
para engrossar a voz dos
ge com brutalidade à ten
de recolocar o caminhão
vamente bombas e balas
Nessa ofensiva, o diretor
Machado, é atingido junt
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programado

a pelo Governo é estabe-

amanhece acirrada. Mitornam à praça pública
excluídos. A polícia reantativa dos trabalhadores
o próximo da Alep. Nosão usadas na dispersão.
r do Sindijus-PR, David
tamente com dezenas de

pessoas. “A desproporcionalidade das agressões
evidenciou o objetivo do estado: mesmo machucando servidores o desejo do governador seria
atendido”, afirmou.
Servidores reforçaram o número de pessoas
durante a noite para evitar um novo golpe militar. Centenas de pessoas se revezavam acordadas
para garantir a segurança de todos. “O clima era
horrível. A polícia preparou o terreno. Aquela
tensão foi planejada para que justificasse a força

policial”, disse Andrea Ferreira, diretora do Sindijus-PR que passou a noite no acampamento.
Com nervos à flor da pele, atiçados pela ganância do governador, a manhã do dia 29 chega com
tranquilidade. Cerca de 10 mil servidores se reúnem para acompanhar a votação do projeto. Casos
isolados de agressão policial anunciam o desastre
político praticado pelo Governo Beto Richa.
Com a proximidade do inicio da sessão, e
com senadores e deputados federais suplicando

pelo adiamento da votação, o
nervosismo aumenta. A PM
se descontrola e o ato final
planejado nos corredores do
Palácio Iguaçu começa. Álvaro Dias ficava no passado. A
história sangrenta dos servidores públicos do Paraná foi
reescrita.
Foram quase duas horas
de bombardeio. Policiais se
revezavam em linhas de ataque para que a ofensiva não
cessasse, até que a vingança de
Francischini fosse concretizada. Helicópteros, cães, munição em excesso, atiradores de
elite no telhado do Tribunal
de Justiça encurralaram os
trabalhadores. Mesmo com as
pessoas sentando, o massacre
não terminava.
Enquanto servidores apanhavam e eram feridos na
frente da Alep, do lado de
dentro da “Casa do Povo” se
ouvia o discurso solidário do
presidente Ademar Traiano:
“as bombas são do lado de
fora, vamos votar”.
213 feridos, pelo menos 50
hospitalizados. E na memória
um dia para não esquecer. O
dia em que Beto Richa fez a sua
péssima administração pagar
as contas do estado ao custo do
sangue dos servidores.

4

Encarte Especial | CONSCIÊNCIA E LUTA | www.sindijuspr.org.br

LUTO

População vai às
ruas em apoio aos
servidores públicos

N

a manhã do dia 05 de
maio, em um ato de
repúdio ao massacre
do dia 29 de abril de 2015,
mais de 25 mil pessoas ocuparam as ruas do Centro Cívico
de Curitiba para apoiar a luta
dos servidores públicos.
Com o mote “Fora Beto
Richa”, durante toda a caminhada, os manifestantes protestavam contra a violência
do governo estadual e da polícia militar no dia em que a
Assembleia Legislativa (Alep)
do Paraná realizou a votação
de um projeto que alterou –
e prejudicou – a previdência
dos servidores públicos estaduais, dia 29 de abril.
Quando a passeata chegou em frente à Assembleia
Legislativa, os servidores co-

locaram flores nas grades do
órgão.
O Ministério Público do
Paraná está atuando na investigação dos atos violentos
do dia 29 de abril para que se
responsabilize o governador
Beto Richa e o secretário de
Segurança, Fernando Francischini.
O ato de repúdio reuniu
diversas entidades sindicais e
movimentos sociais de diversas partes do estado do Paraná e do país. Durante a manifestação, foram anunciados
que atos regionalizados estavam sendo promovidos pelos
professores em todo o Brasil.
É o “Menos Bala. Mais Giz. Somos todos professores.” (Paula
Padilha do terrasemmales.
com.br).

Mudança na previdência é
inconstitucional, diz procurador do MPC

R

eportagem publicada pelo jornal Gazeta do Povo traz a posição do Ministério Público de Contas do Paraná (MPC) que considera inconstitucional o projeto que
mudou a previdência dos servidores públicos do Estado. O MPC deve ingressar com
medida cautelar para suspender a aplicação da Lei, sancionada no dia 30 de abril.
Segundo o procurador Gabriel Guy Leger, a mudança proposta pelo governo Beto
Richa e aprovada pelos deputados altera o equilíbrio atuarial e financeiro da previdência, contrariando a Constituição Federal. “Esse projeto só vai mascarar o problema e
comprometer governos futuros”, disse Leger.
Com a medida, a gestão Richa, que vive uma crise financeira, economizaria R$ 1,7
bilhão por ano, aliviando o caixa. Leger, porém, argumenta que a medida desvirtua o
projeto original e vai consumir o fundo previdenciário em cerca de 30 anos, segundo
cálculos do próprio governo.
“Essas pessoas que o governo quer migrar jamais contribuíram para esse fundo.
São coisas absolutamente distintas”, afirma. Para ele, a mudança compromete o futuro
do Estado. “Pagar as aposentadorias é uma determinação constitucional. Essa não é a
questão. O problema é que, nisso, ele não vai mais conseguir pagar as despesas regulares. Aí, teremos o sucateamento da administração.”

Saiba como foi a votação
APP-Sindicato
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